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Erõmû-látogatáson
a konferencia résztvevõi

Oktatás és képzés
Nagyszámú nukleáris
szakemberre van
szükség a közeljövõben
Az oktatás és képzés fontosságáról tárgyaltak
Budapesten a világ nukleáris szakemberei.
Az elmúlt évtizedekben tapasztalható megtorpanás után - a villamosenergia-igények folyamatos növekedése és a hagyományos erőművek öregedése miatt - mind többet hallani
az atomerőművek üzemidejének meghoszszabbításáról és új blokkok építéséről.
Az ambiciózus tervek megvalósításához
nagyszámú fiatal, jól képzett szakemberre
van szükség, ami nem biztosítható megfelelő oktatás és folyamatos továbbképzés
nélkül. A nukleáris szakemberképzés fontosságát és erősítését hangsúlyozta az
OECD 2000-ben publikált "Nuclear
Education and Training… Cause for
Concern?" tanulmánya is, mely az alábbi
javaslatokat fogalmazta meg:
- azonnali cselekvésre van szükség,
- a kormányoknak stratégiai szerepet kell
vállalniuk,
- szükség van az atomenergia alkalmazásával összefüggő oktatás reformjára,
- támogatni kell a magas színvonalú kutatás-fejlesztést és szakmai továbbképzést,
- elengedhetetlen a nemzetközi együttműködés és a jó példák közkinccsé tétele.
Az azóta eltelt években jelentős változások
tapasztalhatók világszerte. Amerikában és
több európai országban is új oktatási programok indultak kormányzati támogatással,
valamint nemzetközi együttműködések jöttek létre. Az évtizedek alatt felhalmozott tudás megőrzése és átadása mind gyakrabban kerül előtérbe.
Az első alkalommal megrendezett NESTet
(Nuclear Engineering, Science and
Technology - Education and Training) konferenciának is a nukleáris szakemberek képzése volt a témája. A tanácskozásnak Budapest adott otthont 2008. május 4. és 8. között. A konferencia célja a tapasztalatcsere,
az együttműködések erősítése és újabbak
kialakítása a nukleáris képzés és oktatás,
valamint a tudásátadás területén. David
Bonser (Nagy-Britannia), az Európai Nukleáris Társaság elnöke bevezetőjében kiemelte,
hogy a szakember-utánpótlás és -képzés
napjaink legnagyobb kihívása az egész nukleáris ipar számára. Emiatt döntött úgy az
Európai Nukleáris Társaság, hogy kétévente
világszintű konferenciát szervez ebben a kérdésben. Ennek a sorozatnak az első rendezvényére került most sor Budapesten.
29 országból több mint 130 résztvevő érkezett a rendezvényre: a 20 európai ország
mellett az Egyesült Államok, Dél-Amerika,
Ázsia és Afrika is képviseltette magát.
A legtöbb előadó beszélt arról, hogy országukban a meglévő atomerőművi blokkok további működését tervezik, emiatt
szükséges a nyugdíjba vonuló mérnökök
és technikusok pótlása. Többek között
francia, német, finn, svéd, amerikai,
cseh szakemberek beszámoltak róla,
hogy az egyetemek és a nukleáris ipari
cégek az elmúlt években együttműködési
megállapodásokat kötöttek, közös projekteket indítottak annak érdekében,
hogy az egyetemek ki tudják elégíteni az
ipar szakemberigényét.
A vezető nemzetközi nukleáris ipari cégek
felhívták arra a figyelmet, hogy igen nagy
számban terveznek fiatal szakembereket
alkalmazni. A francia AREVA és EdF, a belga Suez, az amerikai GE és Westinghouse
cégek körülbelül évi 500-500 új mérnököt
terveznek felvenni a következő 10 évben,
ami óriási számú fiatal műszaki szakembert igényel.
Folytatás a 2. oldalon.

2008. május 8-án külföldi nukleáris
szakemberek tettek látogatást a paksi atomerõmûben. A NEST (Nuclear
Engineering Science and Technology
- education and training) nemzetközi konferencia résztvevõi voltak.

É

rdeklõdésük középpontjában az
atomerõmûvet üzemeltetõ és karbantartó személyzet képzése állt. A
szimulátorközpontban Frányó István
osztályvezetõ tájékoztatta a vendégeket
a blokkvezénylõi személyzet oktatási és
vizsgáztatási gyakorlatáról, valamint

bemutatta a blokkvezénylõi szimulátor
felépítését.
Ezután Dohóczki Csaba, csoportvezetõ kíséretében a turbinacsarnokot és az
1-2. blokki reaktorcsarnokot tekintették meg a látogatók. A délután során
Lukács Péter osztályvezetõ vezetésével

a Karbantartó-gyakorló Központban
nyertek bepillantást a primer köri karbantartó személyzet képzésének paksi
gyakorlatába.
A program végén a vendégek elismerõen nyilatkoztak a paksi atomerõmû oktatási és képzési gyakorlatáról.

Nagyköveti látogatás TLK fizikaverseny

A

lena Kupchyna, Fehéroroszország
budapesti nagykövete május 21én az atomerõmûbe látogatott
Dmitry Krykov kereskedelmi tanácsos
és Német Tibor, a FÁK Klub igazgatója
társaságában.
A vendégeket Süli János üzemviteli,
Radnóti István biztonsági igazgató és Mittler István kommunikációs fõosztályve-

zetõ fogadta. A látogatás elsõ részében a
vendégek tájékoztatást kaptak az atomerõmû tevékenységérõl, az országos villamosenergia-ellátásban betöltött szerepérõl és az atomerõmû elõtt álló legfontosabb feladatokról. A tájékoztató és tájékozódó tanácskozás után üzemlátogatás keretében ismerkedtek meg vendégeink a
mûködõ atomerõmûvel.

I

mmár hetedik alkalommal került sor
az erõmû körüli TEIT-es (Társadalmi
Ellenõrzõ és Információs Társulás) települések kisiskolásainak fizikaversenyére. A Paksi Atomerõmû Zrt. és a Pécsi Tudományegyetem együttmûködése alapján
a térségben tanuló általános iskolás diákok a 7. és 8. osztályban speciális, nukleáris ismeretekkel kiegészített tankönyvbõl sajátíthatják el a különleges tudnivalókat. A részvénytársaság ezen kezdeményezése pozitív fogadtatásra talált a tanárok körében is, hiszen diákjaik többlettudással indulhatnak neki középiskolai tanulmányaiknak.
Az ötlet kitalálói és megvalósítói azonban szeretnének visszacsatolást kapni az
információk felhasználásáról, beépülésérõl, ezért minden évben számon kérik a
diákoktól a tanultakat. A május 23-án rendezett versenyen hét csapat mérte össze
tudását. A diákok Géderlakról, Kalocsáról, Dunaszentbenedekrõl és Paksról érkeztek. Természetesen a felkészítõ taná-

rok is végigizgulták a kétórás versenyt.
Igen sokrétû kérdéscsoportot állított
össze Szûcs József egyetemi tanár: nukleáris totó, Teller-életrajz elemzése, gyors
adatgyûjtés a látogatóközpont tablóiról,
évszámok ismerete tette próbára a diákok tudását és állóképességét. A zsûrinek (Németh Irén, Ronczyk Tibor, Varga
József) kifejezetten nehéz dolga volt, mivel igen felkészült csapatok versenyében
kellett eredményt hirdetnie. Csupán néhány pont választotta el az elsõ három helyen végzett csapatot egymástól.
A végeredmény: I. helyezést ért el a
Kertvárosi Általános Iskola csapata (Kalocsa), a II. helyen a Deák Ferenc Általános Iskola (Paks), a III. helyen a Géderlaki Általános Iskola hallgatói végeztek.
Minden résztvevõ kisebb ajándékban részesült, a gyõztes diákokat és felkészítõ
tanáraikat értékes díjakkal jutalmazta a
részvénytársaság.
Gratulálunk a diákoknak és tanáraiknak!
Varga József
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Orosz szakértõk Pakson

Folytatás az 1. oldalról.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség képviselője jelezte, hogy az elmúlt időszakban
mintegy 50 ország hivatalosan is bejelentette az ügynökségnek, hogy új nukleáris kapacitások létesítésén gondolkodnak. Ez igen
nagy kihívást jelent a nukleáris energia biztonságos felhasználásával kapcsolatos információk és tudás elterjesztése területén.
A jelenlegi helyzetben felértékelődnek azok
az országok és egyetemek, ahol működnek
nukleáris laboratóriumok vagy oktatóreaktor. Ezeknek a képzőhelyeknek a nemzeti és
nemzetközi jelentősége nagymértékben növekszik. Magyarországon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete működteti az ország
egyetlen oktatóreaktorát, amely iránt most
nemzetközi érdeklődés is mutatkozik. A parlament a nemrégiben elfogadott új magyar
energiapolitikában felkérte a kormányt,
hogy kezdje meg az új atomerőművi kapacitásokra vonatkozó döntés-előkészítő munkát. Ez szükségessé teszi a hazai nukleáris
képzési program erősítését is.
A konferencia résztvevői meglátogatták az MTA
KFKI Atomenergia-kutató Intézet által üzemeltetett Budapesti Kutatóreaktort, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatóreaktorát, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt.
Karbantartó-gyakorló Központját.

Érdemes tanulni egymástól!
Mûszaki találkozó
Bohunicében
A szlovákiai Bohunicei Atomerőmű ismét jól
bevált háromoldalú szakmai találkozót
szervezett május 13-14-én a hazaiakon kívül cseh és magyar résztvevőkkel.
Az egykori Csehszlovákia VVER-440-es atomerőműveinek képviselői a szétválás után is
folytatták a szakmai párbeszédet. Egy idő után
meghívták a paksi kollégákat is tudva, hogy
több kérdésben nálunk is jelentős előrelépés
történt. A megbeszélések szervezésének motorja a Pakson is jó ismerős Imrich Krajmer, a
Bohunicei Atomerőmű (EBO) műszaki átalakításokért felelős osztályvezetője, aki igen szívélyesen invitálta a paksi kollégákat hozzájuk.
Idén is sok érdekes téma szerepelt a napirenden, amelyet mintegy 50 résztvevő tárgyalt meg. Volt szó pl. teljesítménynövelésről, öregedéskezelésről, balesetkezelésről,
konfigurációmenedzsmentről és az ellenőrzési ciklusidő felülvizsgálatáról.
2006-ban dr. Pinczés János, az öregedéskezelési osztály vezető mérnöke, valamint
Szőke Larisza, a nukleáris üzemanyag osztály és a teljesítménynövelés alprojekt vezetője képviselte Paksot, és adott tájékoztatást a teljesítménynövelésről. Idén Szőke
Larisza, Doszpod Balázs és Kulbert István
utazott Bohunicébe. Utóbbiak a reaktorvédelmi átalakításokról és az élettartam-kezelésről tartottak előadást. A találkozó személyes élményeiről Szőke Larisza számolt be:
- Rendkívül jó hangulatú találkozón vehettünk
részt, ahol sok ismerőssel találkoztunk. Az
ilyen közvetlen szakmai megbeszélések előnye, hogy formalitásoktól mentes légkörben
számolhatunk be cseh és szlovák kollégáinknak a saját eredményeinkről, ismerhetjük meg
a céljaikat, tapasztalataikat, hatékonyan beszélhetjük meg az aktuális gyakorlati kérdéseket. A régióban VVER-440 típusú atomerőművi blokkokon teljesítménynövelést még sehol sem hajtottak végre Pakson kívül, de szinte minden erőmű a teljesítménynövelés megvalósításán dolgozik. A paksi blokkokon elvégzett átalakítás, fejlesztés - attól függetlenül,
hogy teljesítménynövelési program minden
erőműben különböző - komoly tapasztalatot
jelent a környező országok atomerőművei számára. Örülünk, ha ez irányú ismereteinket
megoszthatjuk a hasonló lépésre készülő
cseh és szlovák kollégáinkkal!
- A találkozón a résztvevők sok más, az erőművek számára fontos és aktuális megoldandó műszaki feladatot is érintettek. Meggyőződésem, hogy az ilyen jellegű tapasztalatcsere
hasznos minden résztvevő szakember számára, és hogy érdemes megosztani a tapasztalatokat, tanulni egymástól.
Hadnagy

Az orosz TVEL társaság, valamint a
Hidropressz és a Kurcsatov Intézetek
részérõl négy szakember látogatott a
paksi atomerõmûbe május 19-20-án
a modernizált nukleáris üzemanyag
fejlesztéséhez kapcsolódóan.

A

kétnapos tárgyalásokat Pekárik
Géza mûszaki igazgató nyitotta
meg. Elmondta, a Paksi Atomerõmû Zrt. számára a 20 éves üzemidõ-hosszabbítás (üh) és a teljesítménynövelés
(tn) kiemelt projektek. Az üh-programot
2008 végén nyújtja be a nukleáris hatóságnak a társaság. A 4. és az 1. blokk
már 500 MW-on üzemel, és 2009-tõl

mind a négy blokk növelt teljesítményen
fog mûködni. Ugyanakkor a szabad villamosenergia-piacnak való megfelelés,
a gazdaságosabb üzemelés érdekében
döntés született a modernizált üzemanyag-kazetták bevezetésérõl. A jelenlegi fázis munkáihoz kérte az orosz vendégek és a paksi kollégák hatékony együttmûködését.
Az orosz fél részérõl Alekszandr
Baranov, a Hidropressz irodavezetõje
jelezte, a 2. generációs üzemanyaggal
végzett munkák, tapasztalatok sikeresek. Az eddigi eredmények azt mutatják, bevezetésük problémamentesen
fog történni. Ezt követõen az orosz

szakértõk megbeszéléseket folytattak a
nukleáris üzemanyag osztály, a reaktorfizikai osztály, a fejlesztési és elemzési osztály, valamint a Központi Fizikai Kutatóintézet Atomenergia-kutató
Intézet (KFKI AEKI) munkatársaival.
Jelenleg a TVEL társaság és partnerei,
valamint a budapesti AEKI elemzéseket, számításokat készít a bevezetõ kazetták alkalmazásához. Sikerült tisztázni sok, a biztonsági elemzésekhez
kapcsolódó kérdést.
A megbeszélések sikeresek voltak: a
résztvevõk egyeztették a szükséges információkat, rögzítették a további munkák
részleteit.
Hadnagy

A lakosság védelméért
A Paksi Atomerõmû Zrt. kiemelt
kapcsolatrendszert, szoros együttmûködést tart fenn a Tolna Megyei
Védelmi Bizottsággal. Úgy az atomerõmû életében, mint a lakosság biztonságát, védelmét koordináló védelmi bizottság feladatkörében a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos
megelõzés és a veszélyhelyzetre történõ felkészülés rendkívül bonyolult
és széles körû tevékenységet jelent.

A

kiegyensúlyozott kapcsolatot a PA
Zrt. részérõl Radnóti István biztonsági igazgató és Volent Gábor ipari
biztonsági fõosztályvezetõ, a Tolna Megyei Védelmi Bizottság részérõl Nagy Zoltán vezetõ fõtanácsos, a bizottság titkára,
a Tolna Megyei Közgyûlés Védelmi Irodájának titkára biztosítja.
Nagy Zoltán elismerõen szólt az erõmû
biztonsági igazgatósága és a védelmi bizottság együttmûködésérõl.
- Az elmúlt években több, a nukleárisbaleset-elhárítás felkészülését, kommunikációs rendszerét és az információáramlás gyorsítását érintõ fejlesztések történtek. Félévente rendszeres egyeztetések
zajlanak. A megyei védelmi bizottság több
alkalommal kihelyezett ülést tartott az erõmûben nukleárisbaleset-elhárítást érintõ
kérdéskörben. A korrekt együttmûködésnek köszönhetõen a személyes kapcsolatok, tapasztalatok és a felhalmozott szakmai tudással megbízhatóan kezelhetõ
mindhárom közvetlenül érintett megyében (Fejér, Bács-Kiskun és Tolna) a nukleárisbaleset-elhárítás területi feladatai.
Mindezekrõl a központi szervezetek is el-

ismerõen nyilatkoznak. Bízom abban,
hogy a jövõben is hasonló, kölcsönösen
elismert együttmûködés a nukleárisbaleset-elhárításra történõ lakossági és országos nukleárisbaleset-elhárítási szervek
felkészülését is szolgálja.
Radnóti István kiemelte, hogy a nukleárisbaleset-elhárítás az erõmû és több
más szervezet szoros együttmûködésén
alapul. Az erõmû területén folyó tevékenységekért az erõmû a felelõs, az erõmûvön kívüli tevékenységekért az országos és területi katasztrófavédelmi
szervezetek. A sikeres munka záloga
ezen szervezetek együttmûködése. Ezt
segítik elõ a rendszeresen megtartott
gyakorlatok, amelyeken a megszerzett
tapasztalatok beépítésre kerülnek a
szabályzatokba, ezzel is javítva e tevékenység hatékonyságát. Nagyon fontos,
hogy az együttmûködõ szervezetek
szakembereinek személyes kapcsolatai
is legyenek egymással, hiszen egy va-

Radnóti István
Radnóti István az atomerőmű biztonságos működtetése érdekében kifejtett
munkája révén hozzájárult az ország és a
lakosság védelméhez, melyet a honvédelmi miniszter ez év májusában, a honvédelem napja alkalmából országos kitüntetéssel ismert el. Radnóti István a
honvédelem ügye érdekében huzamos
időn át végzett kiemelkedő tevékenysége
elismeréséül I. Osztályú Honvédelemért
kitüntető címben részesült, mely kitüntetéshez ez úton is gratulálunk.

lós helyzetben ez nagyban elõsegíti az
eredményes munkát. E területen az erõmû és az érintett országos és helyi szervezetek együttmûködése kiváló, ami
mind az erõmû, mind a lakosság biztonságát szolgálja.
Volent Gábor nagy jelentõséget tulajdonít az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer szervezeteivel és így a
környezõ megyék védelmi bizottságaival történõ közös felkészülésnek. A veszélyhelyzet-kezelés tipikusan olyan feladat, amely csak együttmûködésben,
számos szervezet összehangolt munkájával lenne sikeresen végrehajtható. Ezt
felismerve az atomerõmû az utóbbi években erõsítette és rendszeresebbé tette a
szakmai együttmûködést a környezõ megyékkel is, amely a kölcsönös tájékoztatás mellett, immár a baleset-elhárítási
felkészülés összehangolására, a felkészültség fejlesztési irányainak kidolgozására és egyeztetésére, valamint rendszeres közös gyakorlatozásra is kiterjed.
Nagyon hasznosnak bizonyult ez a szoros együttmûködés pl. az országos nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terv
éppen a közelmúltban befejezõdött felülvizsgálata során, mert ennek eredményeként is minõségileg jobb tervet sikerült összeállítani, ami egyértelmûen tovább erõsíti a lakosság biztonságát. A
baleset-elhárítási felkészülés és a felkészültség magas szinten tartása folyamatos és közös feladatot jelent a jövõben is,
ezért az elmúlt idõszakban kialakított jó
szakmai és személyes kapcsolatokra
építve a közös munkát a lakosság biztonsága érdekében folytatni kell.
Lovásziné Anna

Vegyészeti
szakmai nap

A

z üzemidõ-hosszabbítási projekt
(ühp) a vegyészeti fõosztállyal közösen szakmai napot rendezett a Tájékoztató és Látogatóközpont tanácstermében 2008. május 8-án a "PA Zrt. eddigi vegyészeti tevékenysége és a vízüzemi-korróziós tevékenység további javítása a meghosszabbított üzemidõ alatt" címmel.
A vegyészeti (vízüzemi-korróziós)
szakterület presztízse a technológiai berendezések várható élettartamának
multidiszciplináris
megközelítésû
("harmóniaelv" szerinti) vizsgálatával
az elmúlt 20-30 évben jelentõsen felértékelõdött. A berendezések megbízhatósága, a tervezési élettartam elérése, sõt
az azt meghaladó idõtartamú üzemeltethetõsége (üzemidõ-hosszabbítás, a
továbbiakban: üh) a konstrukció, a szerkezeti anyagok és a munkaközeg kémiai harmóniájával biztosítható.
Az üh-program keretében az elmúlt három évben a harmóniaelv szellemében
értékelésre került az eredeti és a módosított primer és szekunder köri vízüzem hatása a berendezések mûszaki állapotára,
továbbá kidolgozásra került a meghosszabbított üzemidõ vízüzeme, ami további javító intézkedéseket is igényel.
A program célja, hogy a vegyész szakterület az illetékes szakhatóságok, az Országos Atomenergia-hivatal és a PA Zrt.
menedzsmentjével és vezetõ szakembereivel megismertesse az atomerõmû eddigi vízüzemi-vízkémiai tevékenységét, és
az üh keretében készült vegyészeti tanulmányok javaslatait (mit, miért és hogyan),
elõsegítve ezzel a szakterületek szükséges együttmûködését a megértés és a
megvalósítás érdekében.
A szakmai nap programját a Vízüzemikorróziós Szakértõi Testület (VSZT) szakmai irányításával állítottuk össze.
A szakmai napon részt vettek a Vízüzemi-korróziós Szakértõi Testület, továbbá
az interdiszciplinaritást a megelõzõ évek
munkái során (szükség szerinti együttes
ülésezés, illetve közös állásfoglalás kiadásával) is biztosító Anyagvizsgálati és Gépész Szakértõi Testületek tagjai is.
A résztvevõk kilenc elõadást hallgattak meg. A bevezetõ elõadásokban az
üh-projekt és a szakértõi testületek feladatairól, majd az elmúlt 25 év primer,
szekunder köri vízüzemi változásairól
hallhattunk.
További témaként szerepelt a vízkémiai ellenõrzés változásai az elmúlt 25 év során, a pótvíz-elõkészítõ jelenlegi helyzete
és módosítási igénye. Nagy figyelem és
érdeklõdés kísérte a radioaktív hulladékkal kapcsolatos elõadást.
A délutáni programban a primer és szekunder köri vízüzem ühp-feladatai és javasolt módosításai, a gõzfejlesztõk köpenytéri áramlási képe névleges teljesítményen, továbbá külsõ szivattyús egységgel történõ vegyszeres dekontaminálás
technológiájáról szóló elõadás szerepelt.
Az elõadásokat követõen az elõadók
és a résztvevõk megvitatták az elhangzottakat, továbbá hangsúlyozták, hogy
a közös, hatékony munka érdekében is
szeretnének hasonló szakmai rendezvényeket szervezni. Úgy ítélték meg,
hogy a meghívottak is nyitottak további együttmûködésre.
Orbán Ottilia, vegyészeti fõosztály
Feil Béla, üzemidõ-hosszabbítási projekt

2008. június

3

Paksi bemutatkozás
az Ipar Napjai kiállításon

A Hungexpo Budapesti Vásárközpontjában május végén tartották az Ipar
Napjai szakkiállítást, melyet harmadik alkalommal rendeztek meg az
ipari kiállítások új koncepciója szerint. A szakkiállítás-együttesben ezúttal az Industria, az Elektrosalon, a
Chemexpo és a Securex kiállítások
kaptak helyet. Az Ipar Napjain a világ huszonnégy országából összesen
közel hétszáz kiállító újdonságai voltak láthatóak. A paksi atomerõmû az
elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan
idén is az MVM Csoport közös kiállításán mutatkozott be.

Városról városra
az atomenergiáról

A

A

z Ipar Napjaihoz 16 konferencia és
elõadás-sorozat kapcsolódott, így
több fontos téma került napirendre,
például az energiagazdálkodás kihívásai,
az új energiapolitika, a paksi atomerõmû
üzemidejének meghosszabbítása.
A magyar energiapolitika lehetõvé teszi
új atomerõmû létesítésének az elõkészítését, viszont sajnos az elfogadott energiastratégia nem állapít meg kívánatos forrásarányokat, tehát nem jelzi az atom, a
szén, a lignit, a gáz és a számba vehetõ
megújuló energiaforrások kedvezõ felhasználási lehetõségeit. Azt azonban látni kell,
hogy a paksi atomerõmû meghatározó szerelõje a hazai villamosenergia-rendszernek mind ellátás biztonsági, mind gazdaságossági és egyéb szempontokból is - jelezte elõadásában Katona Tamás, a Magyar
Atomfórum Egyesület elnöke, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége szakmai konferenciáján.
Mint mondta: látni kell, hogy az energiaforrásokért világszerte komoly harc folyik, ezért a megoldás a hatékonyságnövelés és az energiatakarékosság nélkül
megoldhatatlan, ám legalább ennyire fontos a klímavédelem, vagyis a CO2-kibocsátás csökkentése. Bár igazán optimális
választás nincs, mindegyik technológiának vannak gyenge pontjai, de az atomenergia ésszerû választásnak ígérkezik hangsúlyozta Katona Tamás. Ma világszerte 439 atomerõmûvi blokk üzemel,
14 országban összesen 35 új blokkot építenek. Amerikában a 104 üzemelõ blokkból 48-nak hosszabbították meg az üzemidejét az eredeti 40 évrõl 60 évre. Európában mintegy 140 blokk üzemel, a villa-

mosenergia-termelés 30 százalékát elõállítva CO2-kibocsátás nélkül. Ezek az
erõmûvek csak Európában annyi szén-dioxid-kibocsátást takarítanak meg, mint a
kontinens útjain futó összes személygépkocsi kibocsátása.
A paksi atomerõmû a hazai villamosenergia-igény közel 40 százalékát fedezi,
jelenleg is zajlik az erõmûben egy teljesítménynövelési program, valamint az
üzemidõ-hosszabbítás segítségével további 20 évvel, vagyis 2032-37-ig lehet majd
üzemben tartani a blokkokat. Ám mielõbb dönteni kellene az új blokkok építésérõl, mert egy atomerõmû-projekt rendkívül idõigényes, az engedélyeztetés 3-5
év, és a felépítése is legalább 5 évet vesz
igénybe. Eközben az energiaigények folyamatosan növekednek, és az elavult hazai erõmûpark, valamint a környezetvédelmi elõírások szigorodása miatt leállítandó erõmûveket is pótolni kell.
A kiállítás egy másik konferenciáján
Hatvani György, a Mavir igazgatóságának
elnöke a jövõbeni fejlesztésekrõl beszélt.
Mint mondta: a jelenlegi évi 42 TWh villamosenergia-felhasználásunk 2020-ra
55 TWh-ra fog növekedni, ez azt jelenti,
hogy az energiaigény növekedése és az elavult erõmûvek leállítása miatt a következõ 10-15 évben mintegy 7 ezer MW új

erõmûvi kapacitást kellene építenünk a
biztonságos energiaellátáshoz. Az összes
reális lehetõséget számba véve nem lehet
eltekinteni a nukleáris energiatermelés
fejlesztésétõl.
Magyarországon jelenleg mintegy 9 ezer MW a beépített erõmûvi kapacitás, ami
18 (50 MW-nál nagyobb teljesítményû)
nagyerõmûvet és közel 280 kiserõmûvet
jelent. Az energiaellátás szempontjából
meghatározó nagyerõmûvek átlagéletkora
22,5 év, több mint 50 százalékuk húsz évnél öregebb, 40 százalékuk pedig már harminc évnél is régebben lett rendszerbe állítva. Az energiaellátás biztonsága miatt
tehát nem lehet késlekedni, az utolsó pillanatban vagyunk, hogy eldöntsük, milyen új erõmûveket építsünk, hiszen a régiós energiahiány miatt az import lehetõségeink is évrõl évre csökkennek. Hatvani György szerint rendkívüli kihívást jelent azonban, hogy ezt a kapacitásbõvítést úgy kell elvégeznünk, hogy közben
megfeleljünk a klímavédelmi kihívásoknak és a CO2-kibocsátás csökkentésére
tett uniós vállalásunknak. Vagyis alapvetõen olyan technológiákat kell preferálni,
amelyeknek nincs károsanyag-kibocsátása. Szóba jöhetnek a megújuló energiaforrások, melyekre vonatkozóan egyébként
is a jelenlegi 4,5 százalékos részarány 13

százalékosra emelését vállaltuk 2020-ig,
ám ez rendkívül nehezen teljesíthetõ. Az
ország adottságai miatt leginkább csak a
biomassza jöhet nagyobb mennyiségben
szóba, de a szakértõi számítások szerint is
mindent összevetve 2020-ig maximum
1200-1300 MW megújuló kapacitás létesíthetõ, tehát még mindig közel 6 ezer
másmilyen tüzelõanya-bázisú erõmû építésén kell gondolkozni.
A ma ismert erõmû-fejlesztési elképzelések mind gázbázisúak, ám ez egyrészt
növeli az amúgy is igen kiszolgáltatott
helyzetünket, hiszen már ma is az energiahordozó-importunk 80 százaléka gáz,
ennek is döntõ hányada egy beszállítótól,
az orosz partnertõl függ, valamint CO2kvótát kell vásárolni az üzemeltetéshez,
ami megdrágítja a termelést. Tehát reálisan vizsgálva a helyzetet, marad a nukleáris energiatermelés, ám ez egyfelõl rendkívül drága beruházást igényel, másfelõl
figyelembe kell venni, hogy a társadalmi
elfogadtatása rendkívül nehéz.
Hatvani György szerint viszont egyre
inkább azt látni, hogy a világon és Európában is számos országban fordulnak a
nukleáris energiatermelés felé, már most
is világszerte 35 új blokkot építenek, és
több engedélyeztetési fázisban van.
Mayer György

Szegedi Tudományegyetem Ady téri székházában rendezték meg május 27-én az "Atomenergiáról - mindenkinek" címû konferenciát, amely Budapest, Miskolc, Debrecen, Pécs után immár ötödik alkalommal hívta párbeszédre az atomenergia iránt érdeklõdõket. A
rendezvénysorozatot az Országos Atomenergia-hivatal (OAH) és a TIT Stúdió
Egyesület indította útjára, amelyhez csatlakozott az adott megye TIT-szervezete.
Szegeden a Koch Sándor Csongrád Megyei TIT és a Nukleáris Medicina Intézet
segített a szervezésben és elõadó biztosításában.
A szegedi konferenciára nagyon sokan
voltak kíváncsiak, a rendelkezésre álló
nagytermet zsúfolásig megtöltötték az érdeklõdõk, túlnyomó többségben középiskolai diákok.
A konferencia résztvevõit a vendéglátók nevében Pávics László tanszékvezetõ
egyetemi tanár köszöntötte, majd Rónaky
József fõigazgató (OAH), a konferencia elnöke szólt a sorozat eddigi állomásairól,
az egyetemi városokban tapasztalt nagyfokú érdeklõdésrõl és a jó szervezésrõl.
Az elõadók (dr. Koblinger László, dr.
Pávics László, dr. Rónaky József, dr. Aszódi Attila, dr. Lux Iván, dr. Hegyháti József)
nagyon szemléletesen mutatták be, hogy
mennyire átszövi életünket a nukleáris
energia, hiszen a földi élet születésétõl
kezdve a mai atomerõmûvek által biztonságosan és aránylag olcsón szolgáltatott
villamos energia nélkül jelenleg elképzelhetetlen az eddig elért életszínvonal megtartása, a fenntartható fejlõdés biztosítása. A keletkezett radioaktív hulladékok
biztonságos és végleges elhelyezésérõl az
elõadáson kívül egy kiállítás is tájékoztatta a közönséget. A konferencia ideje alatt
a Fine (Fiatalok a Nukleáris Energetikáért) csoportja nagysikerû mûszeres bemutatót tartott.

Bátaapáti szeptemberre készül

N

Tûzoltóverseny Bátaszéken

2008.

május 30-31-én került megrendezésre a megyei létesítményi, hivatásos, önkéntes, ifjúsági és diák tûzoltóverseny Bátaszéken. Az elsõ napon is érdekelt volt községünk, mivel az
atomerõmû létesítményi tûzoltósága versenycsapatát több szentgyörgyi önkéntes
tûzoltó is erõsítette. Jó szereplésük eredményeként elnyerték az elsõ helyet.
A második napon, szombaton reggel 9 órakor kezdõdött az önkéntesek versenye. Két
felkészült csapatunk a szerelési feladatokkal
kezdte a megmérettetést: a föld feletti tûzcsapszerelést a nõi csapat, a kismotorfecskendõ-szerelést a férfi csapat hajtotta végre.
A verseny következõ feladata az akadályfutás (staféta) volt, melyet az elsõhöz
hasonlóan, hibátlanul teljesítették a
szentgyörgyi önkéntes tûzoltók.
Az összesített eredmények alapján
mindkét csapatunk II. helyezést ért el a

tavalyihoz hasonlóan. A lányok részeredményei: szerelés 69 másodperc, staféta
78 másodperc (I. helyezett: Bölcske, III.
helyezett: Kurd csapata lett). A fiúk részeredményei: szerelés 46 másodperc, staféta 69 másodperc (I. helyezett: Németkér,
III. helyezett: Fadd csapata lett).
A nõi versenycsapat tagjai: Gyöngyösi
Dóra, Taricskó Anita, Dömötör Zelma, Komáromi Kitti, Szendi Lívia, Tell Mónika,
Horváth Erika, Sánta Szilvia, Lacza Veronika, Hencze Viktória, a férfi versenycsapat tagjai: Horváth József, Széles Szabolcs, Kardos Miklós, Kozma Tamás,
Adorján János, Széles Ferenc, Gyöngyösi
Tamás, Horváth Tamás, Tóth Zoltán,
Csötönyi Tamás, Link József.
A színvonalas verseny végén eredményhirdetést tartottak, majd a vendéglátó bátaszékiek finom ebéddel várták a versenyzõket és kísérõiket. Gyöngyösiné Nyul Petra

yolcadik alkalommal rendezték meg
a TETT.re Kész Napot Bátaapátiban
és Mórágyon május 30-án. A program szerint Mórágyon az általános iskolások játékos szellemi vetélkedõjére került
sor, míg Bátaapátiban sajtótájékoztatót tartott Krachun Szilárd, Bátaapáti polgármestere, a TETT ( Társadalmi Ellenõrzõ és Tájékoztató Társulás ) elnöke, és dr. Hegyháti József, a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft (RHK KFT. )
ügyvezetõ igazgatója.
A sajtótájékoztató után bejártuk azt a
fogadóépületet amely szeptembertõl fogadja az atomerõmû kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékait, mielõtt végleges helyükre, a földalatti tárolókamrákba kerülnének. A tervek szerint az elsõ tárolókamra 2010 második felében készül el. A Mária és Eszter lejtõs aknák vá-

gathajtásait májusban fejezték be, a vágatok hossza 3.896 folyóméter.
A hulladék beszállításával egy idõben
kezdi meg ellenõrzési tevékenységét a
TETT ellenõrzõ csoportja. A 17 fõs csoport 2007 októberétõl elméleti és gyakorlati foglalkozásokon készült fel az érkezõ
hulladékok szakszerû ellenõrzésére, továbbá a lakosság tájékoztatására. A csoport vezetõje Kardos Zsuzsa mórágyi fizikatanár.
A Bátaapátiba érkezõt nagy sürgés-forgás fogadja, épül az új beszállítói út, látszanak a létesítendõ látogatóközpont elõkészítõ munkái, és rácsodálkozhatunk
arra a területre, amelyen csónakázó tó
lesz kialakítva 2010-re. Bátaapáti olyan
turista centrum kíván lenni, mint amilyenre csak Németországban találhatunk példát.
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Kajak-kenu
Európa-bajnokság
és Maraton
Magyar Bajnokság

A

z idén Milánó adott otthont a síkvízi kajak-kenu Európa-bajnokságnak. A futamok május 15. és
18. között zajlottak. A kontinensviadal
- mindamellett, hogy az egyik legrangosabb nemzetközi megmérettetés - egyfajta fõpróbát is jelentett a versenyzõk
számára a közelgõ legfõbb versenyre,
az olimpiai játékokra nézve. A magyar
válogatott tagjaként az Atomerõmû
Sportegyesület két sportolója is rajthoz
állhatott, és mindketten kiváló eredményt értek el. Kozmann György
Kolonics Györggyel lapátolva, ezüstérmet szerzett a kenu kettesek ötszáz méteres távján (minimális különbséggel,
nem egészen 7 tizedmásodperccel maradva el a gyõztes hajótól). Boros Gergely pedig Sík Mártonnal, Csamangó
Attilával és Babella Balázzsal, a kajak
négyesek kétszáz méteres versenyében
ért el érmes helyezést: a csapat a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Ugyanezen a hétvégén (május 16. és
18. között) rendezték meg a kajak-kenu
Maraton Magyar Bajnokságot Gyõrben.
Az Atomerõmû Sportegyesület Kajakkenu Szakosztályának életében ez az
egyik legfontosabb verseny, amely többek között visszajelzést ad az éves felkészülés milyenségérõl is, egyaránt ideértve a sportolók és az edzõk által elvégzett munkát. Ennek megfelelõen mind
a négy edzõcsoport képviseltette magát
a küzdelmekben - a legkisebbektõl a
legnagyobbakig. A versenyzõk tisztességesen helytálltak. Számos, pontot érõ
helyezést szereztek, sõt dobogós és bajnoki eredmény is született:
K-1

férfi, serdülő V.
15 km
1. Széperdei Renátó
C-2
férfi, ifi
21 km
2. Dejcző Bálint - Sohonyai Zoltán
K-2
női, serdülő V.
15 km
3. Fenyvesi Réka - Kiszli Vanda
PC-2
férfi, gyermek
5 km
5. Huszák Donát - Koleszár Zoltán
K-1
férfi, kölyök IV.
10 km
6. Árki Dávid
C-2
férfi, felnőtt
28 km
6. Molnár Mihály - Rohn Tamás
MK-2
férfi, gyermek II.
5 km
6. Pinczés Alexander - Molnár Balázs
MK1férfi, kölyök III.
10 km
8. Weisz Zoltán
K-1
női, serdülő V.
15 km
8. Kiszli Vanda
TC-4
férfi, gyermek
5 km
8. Róka Bence - Fritz Krisztián Török Aurél - Brakó Zsombor
C-1
férfi, ifi
21 km
8. Sohonyai Zoltán 9. Dejcző Bálint
Edzők: Bedecs Ferenc, Meczker András, Feil
Imre, Gutai Dániel.

A Maraton Magyar Bajnokságnak
van egy másik "atomos" vonatkozása is.
Mátrai Zsolt, a Paksi Atomerõmû Zrt.
oktatási minõségbiztosítási mérnöke
tolnai színekben (az Alois Dallmayr-Tolnatext Kajak-kenu Sportegyesület versenyzõjeként) a nyolcadik helyen érkezett célba a legkeményebbként számon
tartott futamban, a férfi felnõtt kajak
egyesek harminchat kilométeres távján.
Prancz Zoltán

Múzeumi majális
Két kiállítás is megnyílt 2008. május
16-án a Paksi Városi Múzeum, a Paksi
Képtár és a Paksi Atomerõmû Zrt. Látogatóközpont és Múzeum által megrendezésre került múzeumi majálison.
Hajdú János Paks város polgármestere
köszöntötte a múzeumok dolgozóit és a
megjelent vendégeket a múzeumi világ-

I

nap alkalmából, majd dr. Kovács Valéria,
a Budapesti Történeti Múzeum könyvtári osztályának vezetõje nyitotta meg a helyi és a megyei gyûjteménybõl összeállított "Majd felruház a Rock&Roll áruház…"
címû kiállítást a múzeum kiállítóterében.
A majális a 60-as, 70-es évek hangulatát
idézte, amikor az "atom Paksra érkezett…". Ez volt ugyanis a címe a Kõtárban

nyílt kiállításnak, ami az atomerõmû építésének kezdetét mutatta be az elsõ kapavágástól a blokkok magasba emeléséig.
A program rendkívül vidám hangulatban telt. A korhû divatbemutató felidézte
az elmúlt 20 év divatját; a fodor és csipke,
a pöttyös és csíkos anyagok vidámságot
varázsoltak a színpadra, elnyerve ezzel a
közönség tapsviharát. A táncverseny az

akkor divatos limbó-láz követõit elevenítette meg, de nem maradhatott ki a rock&roll
sem, mely akkor élte virágkorát, egész
kulturális forradalmat elindítva. A rendezvényen a Party Club Táncegyüttes fergeteges bemutatót tartott a legviharosabb
táncokból, melyet a közönség hatalmas
tapssal jutalmazott. A rendezvény tombolasorsolással ért véget.
TNI

18. Pünkösdi Henger-kupa

mmáron 18. alkalommal került megrendezésre Dunaszentgyörgyön a pünkösdi
kispályás labdarúgó-bajnokság. Kedvezõen alakult az idõjárás, és megfelelõ számú jelentkezõ is volt a lebonyolításhoz. A
rendezvény fõszervezõje a Henger FC volt.
2008. május 12-én, hétfõn reggel 8 óráig
adhatták le a csapatok nevezéseiket Felnagy
József fõszervezõnek, ezután készült el a sorsolás. A megmérettetésre 10, fõként falubeliekbõl álló csapat nevezett, de több környékbeli településrõl is érkeztek játékosok. A tíz
csapatot két csoportra bontották, s mérkõzések helyszínéül a helyi sportegyesület sporttelepének edzõpályáján két, a kispályás labdarúgás általános játékszabályainak megfelelõ pályát jelöltek ki. A mérkõzéseket Kertész Gyula és Kardos István vezették.
Az összesítés alapján a III-IV. helyért a
DSE és a Rosszfiúk csapata vetélkedett,
melybõl a DSE-s fiúk kerültek ki gyõztesen
(3 : 2). Ezután következett a döntõ, mely a
Kriszt Kft. és az FC Hollywood gárdájának
összecsapását jelentette, a mérkõzés a
Kriszt Kft. 5 : 2 arányú gyõzelmével zárult.
A mérkõzések után rövid eredményhirdetésre került sor a sportkombinát épületében. A díjakat és ajándékokat rövid köszön-

tõ elhangzása után Felnagy József (Henger
FC, fõszervezõ), Németh Ferenc (DSE, elnök) adták át.
Eredmények:
I. helyezett: Kriszt Kft.
II. helyezett: FC Hollywood
III. helyezett: DSE
A gólkirályi címet Izsák Géza, a legjobb
kapus címet Kollár Erik, a legjobb játékos
címet Porga István, valamint a fair play díjat a Vasárnapi Hóbort csapata nyerte el.
Gyöngyösiné Nyul Petra

A sorsolás alapján a csoporteredmények:
A csoport:
Faddi SE-Vasárnapi Hóbort
DSE-Fortuna
Fadd SE-FC Hollywood
Vasárnapi Hóbort-Fortuna
FC Hollywood-DSE
Fadd SE-Fortuna
Vasárnapi Hóbort-DSE
FC Hollywood-Fortuna
Fadd SE-DSE
Vasárnapi Hóbort-FC Hollywood

2:0
2:1
1:3
3:0
4:2
1:0
2:3
2:2
1:2
0:3

B csoport:
Fröccspóker-Colorado
Kriszt Kft.-FC Henger
Fröccspóker-Rosszfiúk
Colorado-FC Henger
Rosszfiúk-Kriszt Kft.
Fröccspóker-FC Henger
Colorado-Kriszt Kft.
Rosszfiúk-Henger FC
Fröccspóker-Kriszt Kft.
Colorado-Rosszfiúk

5:2
4:1
1:4
1:4
2:1
0:1
1 : 11
2:3
0:4
2 : 11

Gyermeknap Dunaszentgyörgyön

2008.

május 25-én tartotta meg hagyományos gyermeknapi
rendezvényét a "Dunaszentgyörgyért"
Egyesület. A szervezésben és lebonyolításban a helyi civilszervezetek, vállalkozók
és magánszemélyek is közremûködtek.
Idén 11. alkalommal, a községben üzemeltetett hangosbemondó rendszer segítségével már kora reggel szólt az ébresztõ. Ezután a szervezõk 9 órai kezdettel fogadták a gyermekeket érdekes programokkal az egymás szomszédságában lévõ faluházban és sportpályán. A faluházban és környékén kézmûvesfoglalkozások (gyöngyfûzés, pasztellfestés, csuhéfigura-készítés, virágkészítés, lufifigurakészítés, lufiborotválás), modellkészítés,
versmondás, ügyességi játékok, aszfaltrajzverseny, a sportpályánál ügyességi
és sportvetélkedõk, kispályás foci várták
a gyermekeket.
Tûzoltószertárnál és utcai területen tûzoltóbemutató, vetélkedõ, sportmotoros
bemutató, lovaglási lehetõség volt.
Végül 13 órától a ragyogó nyári napsütésben habfürdõzésre került sor, mondhatni, a gyerekek legnagyobb örömére.
Évek óta ez a program a gyermeknap
csúcspontja. A rendezvény ideje alatt folyamatosan hideg frissítõ italt kaptak a
gyermekek, ezenkívül minden állomáson
édességgel és gyümölccsel kedvesedtek
nekik, s a kézmûvesfoglalkozásokon készített tárgyakat természetesen mindenki haza is vihette.

A gyermeknap zavartalan lebonyolítását a helyi polgárõrség tagjai, illetve a körzeti megbízott felügyelték.
Az immáron egy évtizede megrendezésre kerülõ gyermeknap a község egyik
legnagyobb rendezvénye, ahol rendkívül
jó érzés látni minden évben azt a sok-sok
lelkes, vidám kisgyermeket, akik ellátogatnak a helyszínre. Az arcukról sugárzó
öröm elégedettségüket fejezi ki, s egyben
biztosíték a szervezõk számára, hogy a
következõ évben újra érdemes lesz megszervezni a gyermeknapot számukra.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Gyermekkórus-fesztivál
Balatonfüreden

M

ájus 16-18. között rendezték meg
Balatonfüreden a Pünkösdi Ének
Gyermekkórus-fesztivált. A rendezvényen a paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Napsugár kórusa is részt
vett. A programról Kákainé Sebestyén Judit kórusvezetõ mesélt nekünk.
A színvonalas találkozón 6 kórus mutatta meg énektudását. A fesztivál sajátossága volt, hogy a három neves kórusvezetõbõl álló zsûri, bár helyezéseket nem osztott ki, sok dicsérõ szóval illette a fellépõ
gyermekeket. Az elõadott 4 kórusmû
éneklésénél a szép szövegmondást, a mosolygós, érthetõ éneklést és a kórus elegáns megjelenését emelték ki.

Az elnyert díj nagyságából és a gálamûsoron való szereplésbõl kiderült, hogy
a Napsugár kórus szereplését értékelték
a legjobbnak.
Másnap aztán volt alkalmuk a vitorláskikötõben is énekelni, majd a gyerekek legnagyobb örömére, egy kis hajókázásra is.
Délután ellátogathattak Martonvásárra, a
Brunszvik család kastélyába, ahol korábban Beethoven is gyakori vendég volt.
A program méltó befejezéseképpen a
45 lelkes, fegyelmezett gyermek együtt
énekelte az Örömódát, majd fáradtan, de
boldogan tértek haza a támogatásként kapott kényelmes busszal.
Gyöngyösiné Nyul Petra
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OSZTÁLYTABLÓ: ügyeletes mérnökök
- Az ügyeletes mérnök az operatív irányítás egyszemélyi felelős vezetője. A vezérigazgató távolléte esetén az erőmű teljes jogú irányítója, aki korlátlan intézkedési joggal rendelkezik. Még az írott utasításoktól is eltérhet, amennyiben ezt az üzemzavari elhárítás vagy az erőmű érdeke úgy kívánja meg -

mondja Süli János üzemviteli igazgató, aki az ügyeletes mérnökök közvetlen főnöke.
- Természetesen nincs magára hagyva az ügyeletes
mérnök, hiszen támaszkodhat a cégvezetési készenléti ügyeletesre, valamint a tanácsadói ügyeletes mérnökre. Az irányítás egy operatív és egy szak-

mai irányítási séma alapján szerveződik. Az operatív
sémában a szolgálatvezetők az elsődleges segítői
az ügyeletes mérnöknek.
Hat fő szükséges az ügyeletes mérnöki szolgálat ellátásához, de van egy fő tartalék is. Idővel nappalos
műszakba kerülnek, vezetői munkakörbe, az után-

Kiss István

Sápi József, ügyeletes mérnök
A Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola épületgépész szakos, diploma elõtt álló hallgatója volt, amikor az atomerõmûbõl - a tervezett 5-6. blokki bõvítés kapcsán - megkeresték és munkalehetõséget ajánlottak neki. Õ
élt az alkalommal, és 1989 szeptembere óta
a paksi atomerõmû dolgozója.
- A beruházási igazgatóságon kezdtem,
és miután egyértelmûvé vált, hogy a bõvítés elmarad, számítógépes tervfeldolgozást végeztem a CAD-eseknél, majd a
mûszaki igazgatóság tervezési osztályán
dolgoztam. 1994-ben kerültem az üzemviteli igazgatóságra betanuló blokkügyeletesnek, ahol a betanuló jelzõ öt évet jelentett, hisz ennyi idõ alatt kellett elvégezni minden tanfolyamot. Megszereztem a primer köri gépész-, fõgépész-, reaktoroperátor- és turbinaoperátor-vizsgát. 1999-ben lettem blokkügyeletes, és
azóta folyamatosan a 4. blokk E mûszakjában dolgozom. Ez év januárjában ügyeletes mérnöki vizsgát tettem, mert felkértek, hogy pótoljam a mûszakom idén
nyugdíjba vonuló ügyeletes mérnöknek,
Somogyi Gyõzõnek a helyét.
Milyen érzés volt, amikor közel húsz évvel ezelõtt beléptél az erõmû kapuján?
- Nagyon büszke voltam, hogy itt dolgozhatok. Számomra rendkívüli élményt jelentett, amikor mindent megismertem, és felfogtam, hogy milyen hatalmas alkotás az
atomerõmû. Legelõször a fõiskoláról jártam
itt üzemlátogatáson, és nagy csodának tûnt,
hogy egyáltalán fel lehetett építeni egy
ilyen bonyolult mûszaki rendszert. Most is
csoda, de mostanra megismertem. Az Alföldrõl származom, és rokonságomnak
nagy esemény volt, hogy a családból valaki bekerült az atomerõmûbe. Jelenleg öcsém és feleségem is itt dolgozik. A mai napig igyekszem mindenkinek úgy bemutatni az atomerõmûvet, hogy lássák, biztonságosan mûködik, és komoly szerepet játszik
a hazai energiatermelésben. Fontosnak tartom az erõmû jó hírének terjesztését, hisz
mindannyiunk érdeke, hogy minél tovább
üzemeljen. Az új blokkok további lehetõsé-

get adnak a környéken élõknek, és én is
nyugdíjas koromig szeretnék itt dolgozni.
Ahogy hallgatom a szavaid, úgy gondolom, elégedettséggel tölt el a munkaköröd.
- Nagy megtiszteltetés volt, amikor felkértek, hogy tanuljak be ügyeletes mérnöknek. Akit ebbe a beosztásba kiválasztanak,
annak sok elvárásnak meg kell felelni. Én
nagyon szeretem a munkámat, és ez annak
is köszönhetõ, hogy rendkívül jó kollektívában dolgozom. Igyekszem a munkámat a
legjobban végezni, és minden tõlem telhetõt megtenni a közösségért. Sokat tanultam
Somogyi Gyõzõtõl, akinek nyomdokába lépve szeretnék én is olyan elismerést és megbecsülést szerezni, mint amilyent õ elért.
Munkaköröd megkívánja a folyamatos
tanulást. Mit jelent ez neked?
- Ezzel a feladattal együtt jár, hogy folyamatosan tanulni kell, és én örömmel vállalom. Egy pillanatra sem lazíthatunk, hisz
sok vizsgát kell letennünk. Folyamatosan
karbantartjuk a tudásunkat, amibõl bizonyos rész egy idõ után rutinná válik, de mindig történnek új dolgok, átalakítások, mûszaki változtatások, amit követnünk kell.
A 4. blokkvezénylõnél van a látogatófolyosó, ahonnan kíváncsi tekintetek fürkészik a munkátokat, és sokan csak azt
látják, hogy nyugodtan nézelõdtök. Ez
nem zavar?
- Eleinte furcsa volt, hogy figyelnek bennünket, de mostanra már teljesen megszoktam. Munkánkat nyugodtan, kiegyensúlyozottan kell végezni, amihez persze
néha társul egy kis idegesség, izgalom is.
Feszültséget okozhat például egy hirtelen
felmerülõ probléma, olyan dolog, amire
gyorsan kell reagálni. Amikor a blokk karbantartás alatt van, a visszaindulás elõtti
két hetet szenvedéssel teli idõszak elõzi
meg, hisz ekkor minden berendezést,
rendszert le kell próbálunk. Az egyik nap
még sötét a vezénylõ vaksémája, de a következõ napokban újra látjuk az armatúrák, szivattyúk jelzéseit. Jó érzés, amikor

úgy jövünk vissza dolgozni mûszakba,
hogy minden rendben van, és újra üzemel a blokk.
A család, rokonság járt már az atomerõmûben?
- Feleségem tavaly szervezett egy nõnapi összejövetelt a rokonság nõ tagjainak, és
akkor egy erõmû-látogatást is beleillesztettünk a programba. Tizenhárman jöttek, és
én vezettem õket végig az erõmûben.
Mesélj a családodról!
- Három gyermekünk van, mindannyian fiúk. Nagyfiam Pécsett jár középiskolába, építész szakon tanul. A középsõ most hatodikos,
a kicsi egy évig még óvodás lesz, jövõ õsszel
kezdi az iskolát. Feleségem most év elején
kezdett el dolgozni az Erebénél. Az õ segítsége nélkül nehéz lett volna céljaimat elérni.
Hogyan állsz a szabadidõvel?
- Kevesebb, mint ahogy szeretném. Dunaszentgyörgyön lakunk családi házban, és a
ház körüli teendõk, a kert sok elfoglaltságot
ad. Az utóbbi két évben szinte semmi szabadidõm nem volt, mert sokat kellett tanulni, vizsgázni. Sok felkészülést igényelt az
ügyeletes mérnöki vizsga, de a szakmérnöki képzés is, amit idén nyáron fejezek be. Két
éve kezdtem el a Budapesti Mûszaki Egyetemen a reaktortechnika szakmérnökit, és
most júniusban államvizsgázok. Remélem,
hogy utána már több idõ jut a családra, a háznál elmaradt dolgok elvégzésére, de a kikapcsolódásra is.
- Lovásziné Anna -

Somogyi Gyõzõ, ügyeletes mérnök
Tervezõmérnöknek készült, de az élet más
utat jelölt ki számára. Friss diplomájával a
GANZ-MÁVAG-nál kezdett, majd a Bajai Mezõgazdasági Kombinátnál helyezkedett el.
Ismerõsei hívták fel figyelmét az atomerõmûre, ahol immár 1979 óta dolgozik. Az eltelt 29 évbõl az elsõ 7-ben üzembe helyezõ
volt, a többi 22-ben ügyeletes mérnök.
- Az üzembe helyezéshez vettek fel, és többedmagammal második vonalbeli ügyeletes
mérnöknek szántak minket. Akkor még nem
igazán tudtuk elképzelni, mit jelent ez a pálya. Betanulásként három hónapos primer
köri gépészképzésen vettünk részt a Szovjetunióban, amit késõbb szekunder köri, majd
NDK-beli szimulátori gyakorlat követett. Ez
mind hõsi korszak volt. Rengeteg új dologgal
szembesültünk, és éjt nappallá téve dolgoztunk, hogy megtanuljuk ezt a szakmát. Nyugodtan kijelenthetem, hogy a mi generációnkból, akik még dolgozunk, mindannyian
megbízhatóan mûveljük a szakmát. A hoszszú évek alatt szerzett tapasztalatot és tudást
pedig most átadjuk a fiataloknak. Elképzelhetõ, hogy ismét lesz egy újabb hõskorszak,
melyen a mostani fiataloknak kell átesni.
Azok közül, akikkel kezdett, egyedül Ön
maradt végig ügyeletes mérnök. Mi ennek az oka?
- A mûszak jó lehetõséget adott a szakmai felkészülésre, és ebben mi szép eredményeket
értünk el, amire én a mai napig büszke vagyok. Ahogy múlt az idõ, az ügyeletes mérnökök jelentõs szerepet kaptak a cégvezetésben. Lassan mindenki átkerült más vezetõi beosztásba. Nekem is többször lett volna
lehetõségem innen elmenni, de nekem szívügyem az ügyeletes mérnökösködés. Én korán eldöntöttem, hogy ezen a pályán maradok, egészen nyugdíjazásomig. Nagyon megszerettem a munkámat, a berendezések közelségét és a mûszakban dolgozó kollégáimat. A kiegyensúlyozott munkahelyi légkör,
a nyugodt családi háttér, valamint a jó fizikai
és pszichés egészségi állapot együttesen kel-

lett ahhoz, hogy folyamatos három mûszakban eredményesen tudtam dolgozni ügyeletes mérnökként.
Munkatársaival való jó kapcsolata bizonyára saját természetébõl is adódik. Van
valami titka?
- Óriási türelemmel kell rendelkezni. Naponta több mint száz emberrel állok kapcsolatban,
hisz ennyi az egy mûszakban dolgozó operatív állomány, plusz az õrség, tûzoltóság és más
terület személyzete. Az események sokasága
éri itt az embert, és ha nincs megfelelõ türelem, megértés és kapcsolatrendszer, akkor a
problémák megoldása nagyon nehezen megy.
Ebben a munkakörben higgadtan gondolkodó
emberre van szükség, mert csakis megalapozott döntést lehet hozni.
Hogyan foglalná össze a munkáját?
- Az ügyeletes mérnöknek az erõmû teljes
rendszerét kell áttekinteni, benne a négy
blokkal és a külsõ területekkel. Itt mindennel kell foglalkozni, a legkomolyabb üzemzavaroktól a legegyszerûbb zárcseréig. Az üzemi területen jól ismerik az ügyeletes mérnök telefonszámát, és ha bárkinek bármilyen problémája akad, máris hív bennünket,
mi pedig segítünk. Ez egy összefogó szerep,
ami belátást, empátiát, emberismeretet igényel. Ebben hatalmas ellentétek is vannak,
hisz itt sem mindenki dolgozik teljes egyetértésben. Sokszor fel kell oldani a feszültségeket, és a különbözõ szakterületek között
meg kell teremteni a harmóniát.
Milyen érzésekkel gondol vissza az erõmûben töltött idõre?
- Sok kellemes élményem volt, és a mai napig is felszabadultan, nagy kedvvel jövök be
dolgozni. Úgy érzem, anyagilag és erkölcsileg maximálisan minden elismerést megkaptam. Céggyûrû kitüntetésben is az elsõk
között részesültem. Mindenkivel jó kapcsolatban állok, úgy a beosztottakkal, mint a fõnökökkel, és ez nagyon jó érzés.

pótlásukat pedig a blokkügyeletesek közül választják ki. Az üzemviteli igazgató nem egymaga dönt arról, hogy ki kezdheti el az ügyeletes mérnöki felkészülést, hanem konzultál az üzemviteli főosztályvezetőkkel, a műszaki vezérigazgató-helyettessel és a
vezérigazgatóval is - tájékoztatott Süli János.

Mikor tervezi nyugdíjba vonulását, hogyan fogja tölteni idejét?
- Már nyugdíjas vagyok, de külön szerzõdéssel dolgozom még egy évet, mert nem
volt képzett ügyeletes mérnök, aki a helyembe lépett volna. Most sikerült betanítani Sápi József kollégát, aki régóta blokkügyeletes a 4. blokkon. Szeretném a továbbiakban még egy évig a háttérbõl segíteni az új ügyeletes mérnök munkáját,
mert sok a feladat, a helyettesítés is nehézkes, és nincs pluszember a rendszerben. Bár több vállalkozó megkeresett,
hogy szívesen alkalmazna a továbbiakban, én még gondolkodom. Családi házban lakunk, ahol mindig akad elfoglaltság, emellett Szigligeten vettünk egy házat nemrégen, így ott is lesz tennivaló a
nyugdíjas évekre.
Milyen szakmai útmutatást ad a fiataloknak?
- Maximális tisztelettel legyenek az erõmû,
a berendezések és a munkatársaik iránt.
Mindaddig, amíg a megfelelõ gyakorlati tapasztalat és kellõ, magabiztos tudás nincs a
birtokukban, addig nem szabad fiatalos hévvel nekifogni a dolgoknak. Ezt annak idején,
az üzembe helyezéskor mi is megtanultuk.
Mindig tisztában kell lenniük azzal, hogy itt
nagy berendezések és nagy veszélyek vannak, amit tisztelettel kell megközelíteni, és
mindig nagy fegyelemmel kell dolgozni.
- Lovásziné Anna -

Mikor és honnan került az atomerõmûbe, hol végezte tanulmányait?
- 1973-ban születtem Szikszón. Középiskolai tanulmányaimat Miskolcon, a Bláthy
Ottó Villamos Ipari Technikumban végeztem, ahol ipari elektronikai technikusi végzettséget szereztem. A középiskola után a
paksi fõiskolán energetikai mérnökként,
majd Budapesten a Budapesti Mûszaki
Egyetemen okleveles gépészmérnökként végeztem. Mindkét diplomámat kiváló eredménnyel teljesítettem, míg diplomamunkáimmal az MVM, a paksi atomerõmû és az
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
díjait nyertem el. Egyetemi éveimet befejezve 1998-ban kerültem Paksra, és kezdtem el
az atomerõmûbe dolgozni. Munka mellet
azonban még egy közgazdászdiplomát is
szereztem a Budapesti Gazdasági Fõiskolán.
Milyen területen dolgozott?
- Az Oktatási Modell Projektnél kezdtem
az erõmûves éveket, mint oktató. A szakmai tapasztalatok megszerzése miatt 1998ban delegáltak a reaktor osztályra. Itt primer köri gépészként, majd fõgépészként
és végül reaktoroperátorként dolgoztam.
Ezután a turbina osztályra delegáltak, ahol
szekunder köri gépészként és turbinaoperátorként tevékenykedtem. Következõ állomás 2004-ben volt, amikor az üzemirányítási osztályra delegáltak, ott blokkügyeletesként dolgoztam. 2008-ban pedig sikeres
Ügyeletes mérnöki hatósági vizsgát tettem.
Természetesen eközben folyamatosan elláttam az oktatói feladatokat is, elõször hõtan, áramlástan tárgyakban, késõbb szakmai tárgyakban (gépészeti berendezések,
primer köri technológiai ismeretek stb.).

Az Ön munkaköréhez elengedhetetlen a
szinten tartó képzéseken való állandó
részvétel, mennyire megterhelõ a folyamatos tanulás és számonkérés?
- Ügyeletes mérnökként nagyon széles
szakmai területen kell megfelelõen felkészültnek és naprakésznek lenni, ez természetesen nagyon sok feladat elé állít minden nap. Folyamatos változások és szabályozások nyomon követése, rengeteg energiát igényel. A munkakör, illetve hatósági
vizsga megtartásához folyamatosan szóbeli, gyakorlati és e-learning vizsgákat kell
sikeresen teljesíteni. A tanulás és vizsgázás
folyamatos kihívást jelent számomra.
Szakmai szempontból milyen tervei
vannak a jövõre nézve?
- Frissen vizsgázott ügyeletes mérnök
vagyok, így számomra a legfontosabb,
hogy minél nagyobb szakmai tapasztalatra tegyek szert, folyamatosan fejlesszem
saját képességeimet és tudásomat.
Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen?
- Szabadidõm nagy részét 2008 januárjában született Petra nevû lányommal és
feleségemmel szeretem eltölteni. Gy. Ny. P.

Mészáros János
Mikor és honnan került az atomerõmûbe, hol végezte tanulmányait?
Pakson születtem, itt volt mindig is az
otthonom. Tanulmányaimat a 3. sz. iskolában kezdtem. Általános iskola után az
ESZI-be nyertem felvételt. Nyolcadikban
nem tudtam, hogy mi akarok lenni, csak
az volt biztos, hogy nem akartam vidékre
menni tanulni. Az erõmûves szakmák
még sokat nem jelentettek számomra, de
mivel már akkor is a gépek, a mûszaki
dolgok érdekeltek, a választásom az Atomerõmû gépész szakra esett. Érettségi után
az akkor már 1 éve felépült szomszédos fõiskola épületében ültem vissza a padba.
Hõ- és atomenergetika szakon 1993-ban
államvizsgáztam. Ezen év novemberében
kezdtem el dolgozni az atomerõmûben.
Milyen területen/beosztásban/ dolgozott az elmúlt idõszakban?
1993-ban az Üzemviteli Biztonsági Osztályra kerültem, biztonsági mérnök beosztásba. Ottani munkavégzéshez az üzemvitelen szakmai tapasztalatot kellett szereznem. A cél és feladat az volt, hogy blokkügyeletes legyek. Az alaptanfolyam után
primerköri gépészként kezdtem a "bányában". 1995-ben fõgépész lettem. Ebben az
évben átkerültem az Üzemviteli Osztályra, munkaköröm nem változott. Továbbra
is a blokkügyeletesi beosztás volt a cél.
Majd következett 9 hónap katonaság. Ezután minden addigi vizsgát meg kellett ismételnem. 1998-ban vizsgáztam reaktoroperátornak. A következõ évben kezdtem
a szekunderkörben a betanulást. 2001ben lettem blokkügyeletes a 2-es blokk B
mûszakban. Következõ 3 évben, a BMENTI-n reaktortechnika szakmérnöki diplomát szereztem. 2004-ben felkértek, hogy
legyek ügyeletes mérnök, és én ezt örömmel elvállaltam. 1 évvel késõbb levizsgáztam és a D mûszakba kerültem a Kovács
László helyére. Jelenleg is ebben a mûszakban vagyok ügyeletes mérnök.
Az Ön munkaköréhez elengedhetetlen a
szinten tartó képzéseken való állandó részvétel, mennyire megterhelõ a folyamatos
tanulás és számonkérés (vizsgázás)?
Az eddig elmondottak alapján látható az,
hogy iskolás korom óta gyakorlatilag rövidebb hosszabb kihagyásokkal folyamatosan
tanultam valamit. Az erõmûben idáig eltöltött közel 15 év alatt nagyon sok tanfolyamot
végeztem el, amelyet mindig vizsga köve-

tett. A ranglétrán felfele menet minden munkakör betöltéséhez szintén társasági jogosító vizsgát, vagy hatósági vizsgát kellett tenni. Vezénylõi munkakörökben évente vannak kötelezõ szinten tartó képzések, szimulátoros képzések. Néhány éve most már szimulátoron üzemzavar-elhárításból is vizsgázni kell. A tavalyi évtõl kezdve pedig bevezetésre került a hatósági vizsgával rendelkezõ blokkvezénylõi személyzet részére az
ismeretfelújító e-learning vizsga. Látható,
hogy eléggé leterhelt a személyzet, sok idõt
elvesz a vizsgákra való felkészülés. Úgy tudom, folynak az egyeztetések a hatósággal,
hogy az újonnan bevezetett rendszeres vizsgák kapcsán a hatósági vizsga ciklusideje kitolódjon. Ez talán a személyzet számára ellensúlyozza kicsit a megnövekedett számonkérést. Én úgy érzem azok közé tartozom,
akik jobban viselik az állandó tanulást, és
vizsgázást, és elfogadják, hogy munkakörük
betöltéséhez erre szükség van.
Szakmai szempontból milyen tervei
vannak a jövõre nézve?
Kimondott terveim még nincsenek. Az
üzemvitelen szakmailag a csúcsra értem.
Rendkívül büszke vagyok, hogy ügyeletes
mérnök lehetek. Rendkívül nagy felelõséggel jár ez a beosztás és nagyon szerteágazó a feladat. A folyamatos 3 mûszak sokaknak megterhelõ, ezt én most még nem
érzem, sõt kedvelem is ezt a mûszakrendet. Szeretnék mindenképpen még jó pár
évig ebben a beosztásban maradni.
Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen?
Egy 6 és egy 2.5 éves kisfiam van, õk
most a szabadidõm jelentõs részét lefoglalják. Munka mellett szükség van arra, hogy
a munkahelyen felgyülemlett feszültséget,
gondokat, bajokat kiûzzem magamból, erre
legjobb egy kis mozgás. Nyáron sokat kerékpározok, télen pedig szobai edzõgéppel pótolom a mozgást. Szeretem a számítástechnikát, és nagy filmrajongó vagyok.Gy. Ny. P.
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Közgyûlést tartott az MNT
A Magyar Nukleáris Társaság
(MNT) 2008. május 26-án tartotta éves közgyûlését Budapesten.
A 2007-es évértékelõ beszámolókon kívül érdekes elõadásokat is
hallhatott a kisszámú szakmai
hallgatóság.

D

Új szerzemények
a Mûszaki
Könyvtárban

A

Francia Atomenergia-hivatal (CEA)
a világ jelentõs fõvárosaiban (13)
képviseletet tart fenn - büszkék lehetünk rá, mert Budapest is köztük van.
Tevékenységük ismertetésére, népszerûsítésére tavaly óta egy-egy jelentõsebb téma kedvéért rendkívül tetszetõs, angol
nyelvû kiadványt jelentetnek meg:

1. Megjöttek a 4. generációsok,
2. Nanotudomány - a fizika új élete,
3. Nemzetközi projektek - nagyon széles
kutatások,

4. Napenergia.
A kapcsolatfelvétel után remélhetõleg a
jövõbeni kiadványaik is fellelhetõek lesznek a mûszaki könyvtárunkban.
Rendkívül jelentõs konferencia zajlott
március 29. és április 6. között Budapesten, az European Joint Conference Theory and Practical of Software (ETAPS):
- International Conference on Compiller
Construction,
- European Symposium on Programming,
- Fundamental Approaches to Software
Engineering,
- Foundations of Software Science and
Computation Structures,
- Tools and Algorithmus for the Construction and Analysis of Systems, mint
fõ részekbõl, workshopokból és kiegészítésekbõl állt össze.
A konferencia néhány
nyo m t a t o t t
elõadás-gyûjeménye, valamint a teljes
anyag két CDn szintén fellelhetõ a Mûszaki Könyvtárban.
gyulai

Feszültségkimaradás
a Sizewell-B blokk kiesését
követõen
Háztartások ezrei maradtak villamosenergiaellátás nélkül május 27-én, amikor nem tervezett blokkleállás történt a Sizewell telephely B
blokkján (egyébként ez az egyetlen nyomottvizes blokk a nagy brit rendszerben, a telephely két gázhűtésű blokkját 2006. december
31-én leállították - a fordító). Elsősorban Londonban és Kelet-Anglia bizonyos területein
(Cheshire, Merseyside) szenvedtek a fellépett
hiánytól a háztartások és az ipari fogyasztók.
Az országos hálózatról történő leszakadást
követően egy másik - széntüzelésű - erőmű is
lekapcsolódott a rendszerről. A távvezetékrendszer szóvivője szerint normál üzemmenet
volt várható arra a keddi napra. Mivel egy kifejezetten robusztus rendszerrel rendelkeznek
az országban, a fellépett üzemzavar ritka volta
ad okot arra, hogy a közvélemény olyan sokat
foglalkozik az üggyel.
A British Energy szóvivője azt nyilatkozta, a
blokk leállását egy hagyományos berendezés
meghibásodása okozta, ami nincs kapcsolatban a nukleáris oldallal. Több mint három éve
nem fordult elő nem tervezett leállás az erő-

r. Pázmándi Tamás MNT-elnök
számolt be a társaság 2007. évi
munkájáról. A sikeres év nagyobb
eseményei voltak többek között az új
atomerõmûvi technológiákat bemutató
"nõnapi" konferencia a Magyar Tudományos Akadémián, a nyári nukleáris
szaktábor, a Nemzetközi Atomenergiaügynökségben (NAÜ) dolgozó magyar
szakemberek tájékoztatója, az év végi
VI. Nukleáris Technikai Szimpózium.
Öröm, hogy kisebb, a tagságot összekovácsoló találkozókra is sor került, mint
filmvetítés, túra. Siker az új honlap
(www.nuklearis.hu), és a remények szerint az lesz a legújabb kezdeményezés
is: Nukleon névvel tudományos mûszaki folyóiratot indított a társaság, ezzel is
segítve, gyarapítva a rendszeres magyar nyelvû publikálás lehetõségét. A
folyóirat elérhetõ az MNT említett, új
weboldaláról vagy közvetlenül a
http://mnt.kfki.hu /Nukleon/ oldalon.
Nemzetközi szinten szinte felsorolni is
nehéz azon alkalmakat, amelyen az MNT
részt vett vagy rendezvényt szervezett.
Idén kiemelkedik a nukleáris energiatechnológia képzési részével foglalkozó,
az Európai Nukleáris Társasággal közösen szervezett budapesti NESTet konferencia, ami a hazai szakma sikere is. Komoly tervek vannak a jövõre is: 2009-ben
a WNU (Nemzetközi Nukleáris Egyetem)
magyar-cseh-szlovák közös szervezése, illetve 2010-ben az Európai Nukleáris Társasággal közösen a nukleáris kommunikációról szóló PIME-konferencia megrendezése.
A hazai nukleáris szakmai élet pezsgését a kiemelkedõ szakemberek elismerése támasztotta alá. Az MNT fõ elismerése, a Szilárd Leó-díj, amit dr. Radnóti Katalin kapott, a tanári Öveges-díj vagy az
új, fúziós Simonyi-emlékplakett mind jelzi, van nukleáris élet itthon.
Silye Judit titkár a pénzügyi és közhasznúsági jelentésrõl adott tájékoztatást,
amit a felügyelõ bizottság elnöke, dr.
Koblinger László a jogszabályoknak és az
Alapszabálynak megfelelõnek minõsített.
Az egyes szakcsoportok vezetõinek beszámolói még tovább árnyalták a képet
bemutatva, hogy a tagság saját szakmai
közösségén belül rendkívüli munkát végez. Talán leginkább kiemelkedõ a fiatalokat tömörítõ Fine, a fúziós, a tanári és a
WIN nõi szakcsoportjának a munkája a
tájékoztatásban, oktatásban.
Ezt követõen az európai nukleáris
lobbiszervezet, a FORATOM intézményi ügyek igazgatója, a finn Sami Tulo-

nen adott tájékoztatót az Európai Unióban zajló változásokról. Az Európai
Nukleáris Energiafórum (ENEF) Pozsony után májusban második alkalommal Prágában ült össze. Az ENEF célja
a nukleáris energia kérdései proaktív
megbeszélésének biztosítása, a nukleáris szakmát foglalkoztató legfontosabb
problémák megvitatása, azaz középtávon valós útiterv, térkép felvázolása.
Ezen három munkacsoport dolgozik: lehetõségek, kockázatok, tájékoztatás és
átláthatóság. AZ elõbbi Prágában már
elfogadtatta az általa kidolgozott versenyképességi jelentést.

Prágában a politika és az ipar nagyon
magas szinten képviseltette magát: három miniszterelnök, hét vezérigazgató,
hét európai parlamenti képviselõ is volt
a mintegy 300 résztvevõ között. José
Manuel Barroso, az Európa Bizottság elnöke szerint "2020-ra a villamosenergiafogyasztásunk 60%-a szén-dioxid-mentes
- atom vagy megújuló - forrásból származhatna."
Lenkei István, a Paksi Atomerõmû Zrt.
(PA Zrt.) fõtanácsadója összefoglalta az
atomerõmû gazdasági eredményeit és az
új energiapolitikai koncepcióval kapcsolatos helyzetet. Jelezte, a PA Zrt. megvál-

Hírek az atomenergetika világából
műben. A cég állítása szerint nem volt biztonsági vonzata az eseménynek, bár azt nem erősítették meg, hogy a problémát megoldották
volna. A blokk az országos termelés 3 százalékát adja (1250 MW, Framatome-reaktor és üzemanyag, Westinghouse-gőzfejlesztők,
Alstom-turbógenerátor-egység, 1995 végétől
üzemel).
Az eseménnyel egy időben jelent meg az
energiaszakértő McKinnon&Clarke cég felhívása, amelyben a kormány felé sürgeti új nukleáris blokkok építését, vagy - ezek hiányában hasonló energiaellátási problémákkal kell számolnia. David Hunter szakértő szerint az elmúlt
évtizedben a kormányzat képtelen volt hosszú
távú energiabiztonsági döntések meghozására. A kilencvenes években tett, a gázfelhasználás preferálására vonatkozó döntések és a
megfelelő politikai akarat hiánya miatt van
most Nagy-Britannia elegendő energia nélkül.

Orosz-kínai egyezmény
Május 23-án írta alá Kína és Oroszország azt
az egyezményt, amelynek keretében Oroszor-

szág műszaki segítséget nyújt partnerének
négy dúsítómű felépítésében, valamint biztosítja dúsított urán szállítását is az országnak.
Az egyezmény annak az egymilliárd dolláros
szerződésnek az alapjait és feltételeit rögzíti,
amelyet a későbbiekben kötnek majd meg. Az
egyezményt Alekszandr Grigorjev, a
Techsnabexport (Tenex) vezérigazgatója és
Chen Xin Jang, a Kínai Atomenergia-ipari Társaság (CNEIC) elnöke írta alá. Az aláírásra
Dimitrij Medvegyev orosz elnök pekingi látogatása alatt került sor, amely egyúttal az új elnök első nagy útja is volt. A vizit végén közös
nyilatkozatot adott a két politikus (Medvegyev
partnere Hu Jintao elnök volt), amelynek tartalma az alábbiakban összegezhető: "Az államok vezetői úgy tekintenek az atomenergia
terén történő együttműködésre, mint amelynek elsőbbsége van a gazdasági tevékenységek területén. Kifejezik elégedettségüket és
elszántságukat az ebben a szférában elért sikerek alapján, amely terület mindkét ország
számára előnyökkel jár."
Három gázcentrifugás dúsítómű már működik Kínában az 1992-ben létrehozott és

1996-ban kiegészített kormányközi egyezmény alapján. Az első egység 1996 októberében kezdte meg működését Hanzhuban,
ez a létesítmény a NAÜ ellenőrzése alatt van.
A második ugyanitt indult 1998-ban, a harmadik pedig Lanzhouban termel 2001 óta.
Ez utóbbi 1964-ben katonai célokra épült,
de 1980 és 1997 között már polgári célokra
is termelt.

Szergej Kirijenko, a Roszatom vezetője így
nyilatkozott az Itar-Tassz hírügynökségnek:
"Ez az egyezmény bizonyos szisztémával
rendelkezik, mivel egyszerre irányozza elő

tozott gazdasági környezetben mûködik,
amelyben az alkalmazkodást, versenyképességet biztosítják legfontosabb projektjei, az üzemidõ-hosszabbítás és a teljesítménynövelés.
Az országgyûlés az új energiapolitikai
koncepcióról szóló 40/2008 (IV. 17.) számú határozatában kimondta, hogy meg
kell kezdeni a döntés-elõkészítõ munkát
új atomerõmûvi blokk létesítésére. Ebben
a társaság feladata a teendõket rendszerezni, elindítani, hiszen az országban kb.
15 év múlva mintegy 6000 MW új villamosenergia-teljesítményre lesz igény.
Hadnagy Lajos

urándúsító művek építését és alacsony dúsítású urán hosszú távú szállítását. Ez egy fontos gyakorlati lehetőség számunkra, mivel az
elmúlt években bőséges kapacitás állt rendelkezésre országunkban, de sehol nem építettünk komplett urándúsítót. Ez egy nagyon
érdekes mérnöki projekt lesz - dúsítót építeni a semmiből."
Oroszország közben Mongóliával is tárgyalásokat folytat az atomenergetika területén
való együttműködésről. Sanj Bajar, Mongólia miniszterelnöke bejelentette, hogy
Oroszország és országa közösen tervezi
Mongólia uránlelőhelyeinek feltérképezését. Hangsúlyozta azonban, hogy előtte
meg kell alkotni az uránbányászatról szóló
törvényi kereteket. Bajar így nyilatkozott a
Prime-Tassz hírügynökségnek: "Annak érdekében, hogy sikeresen tárhassuk fel
készleteinket, részleteiben ki kell dolgoznunk a meghatározott állami politikát is,
mivel nemcsak az uránbányászatot tervezzük, hanem építeni kívánunk kisebb atomerőműveket is. Ebben a szférában pedig
Oroszország páratlan - a világon a legjobb
- technológiával rendelkezik."
Forrás: 1nuclearplace.com
Varga József
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Vezetõi
Akadémia
- egy résztvevő szemével

Biztosítéki felügyelet - V.

A

paksi atomerõmû biztonsági fõosztályának nukleáris biztonsági osztálya
felelõs az aktív zónára vonatkozó feltételek ellenõrzéséért, a nukleáris üzemanyaggal kapcsolatos safeguards (biztosítéki) tevékenységekért és részt vesz a nukleáris biztonsági követelmények teljesítését
biztosító szabályozások és üzemeltetési dokumentációk meglétének, megfelelõségének és betartásának ellenõrzésében. Legfontosabb feladata az üzemeltetés nukleáris
biztonsági szempontú felügyelete. Az Atomerõmû újságban egy sorozatot indítottunk a
nukleáris biztonsági osztály safegards-programjával, tevékenységégével kapcsolatban.
Az elõzõ számokban 1. A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról
szóló szerzõdés, az Atomsorompó szerzõdés,
2. Tájékoztató a nukleáris biztosítékok rendszereirõl, 2.1. Teljes körû biztosítéki egyezmény - hagyományos biztosítéki rendszer,
2.2. Kiegészítõ jegyzõkönyv, 2.3. Integrált
biztosítéki rendszer, 2.4. Az Európai Unió
biztosítéki rendszere, 2.5. Nukleáris biztosítékok rendszere Magyarországon címû, a jelenlegi számban a 2.6 A PA Zrt. nukleáris biztosítéki rendszere c. fejezetre tér ki a szerzõ.

2.6 A PA Zrt. nukleáris
biztosítéki rendszere

A vezetéstudomány kifejezés jobbára
még napjainkban is újszerûen hat.
Azt az állítást foglalja magában,
hogy egy szervezet, illetve munkaközösség vezetése olyan ismereteket és
készségeket feltételez, amelyek nem
csupán tehetségtõl és tapasztalattól
függenek, hanem rendszerezhetõk,
megtaníthatók és megtanulhatók.

E

bben a szellemben kezdte meg mûködését az elmúlt évben a Paksi
Atomerõmû Zrt. Vezetõi Akadémiája. A program célja a már pozícióban lévõ vezetõk vezetõi kompetenciáinak fejlesztése és a vezetõi utánpótlás kinevelése, ezen belül modern, naprakész és
leginkább a mindennapi munkavégzésben alkalmazható, gyakorlati ismeretek
nyújtása.
A szervezõk - a humán igazgatóság vezetésfejlesztési csoportjának munkatársai - elmondása szerint a korábbi, hasonló jellegû kezdeményezésektõl leginkább
az különbözteti meg a jelenlegit, hogy az
atomerõmû felsõ vezetésének kiemelt és
céltudatos támogatását élvezi, ennek
megfelelõen hosszú távú és szisztematikusabb tervezés áll mögötte. A vezetõi
utánpótlás felkészítésben résztvevõk köre nem jelentkezés, hanem kiválasztás
alapján állt össze. A szervezõk rendszeres

kapcsolattartásra törekszenek a résztvevõkkel. Ennek elõsegítésére Vezetõi Akadémia Portálról gondoskodtak a társaságunk intranetrendszerén.
A képzést a résztvevõk vezetõi felkészültségének és készségeinek felmérése
elõzte meg. Meghatározták erõsségeiket
és a fejlesztendõ területeiket a szükséges
legfontosabb vezetõi kompetenciák, a
biztonságtudatosság, a felelõsségvállalás a döntésekért, az együttmûködés, a
nyitottság a változásokra, a stratégiai
gondolkodás, a gazdálkodási szemlélet,
a belsõ ügyfél-orientáltság és a vezetés
és irányítás kapcsán. A felmérés eredményét bemutató egyéni profillapok fejlesztési javaslata mindenkinek személyre
szabott segítséget nyújt a Vezetõi Akadémia folytatólagos programjai közötti választáshoz.
A képzések megtartására a KPMGBME Akadémia kapott megbízást. A cég
rendelkezik a BME egyetemi hátterével,
emellett jelentõs tapasztalata van a hazai
állami tulajdonú és multinacionális vállalatok vezetõképzésében.
A foglalkozások Bátaapátiban zajlanak.
A szép természeti környezet és persze az
atomerõmûtõl való távolság biztosítják az
elõadások által megkívánt, a napi munkák nyüzsgésébõl való kilépést.
A foglalkozások sokrétûek és - nem
utolsó sorban az elõadó profizmusának

köszönhetõen - igen érdekesek. A tananyagban egyebek mellett helyet kapnak a munkavégzés során motiváló tényezõk, a vezetõi kommunikáció, a vezetõi stílusok, a feladatokba való bevonás és azok delegálása, a munkák priorizálása és az idõgazdálkodás. Rendkívül tanulságos volt például az a gyakorlat, amelynek során a csoport egy klasszikus vállalati hierarchiát modellezõ
piramisstruktúrában foglalt helyett (1
"igazgató", 3 "osztályvezetõ", mindegyikük 3-3 "beosztottal"). Kommunikálni
kizárólag írásban és a "fõnök - beosztott" vonalon (tehát az oldalirányú információcsere mellõzésével) volt szabad, a feladatot pedig csak az "igazgató"
tudta. A hátsó sor (vagyis a "beosztottak") értetlenkedéssel vegyes tétlensége
és a "vezetõk" kapkodása perceken belül kézzelfoghatóvá tette mindenki számára a hatékony vállalati kommunikáció jelentõségét.
A Vezetõi Akadémia eredményei - noha például a már pozícióban levõ vezetõk
esetében azonnali elõnyöket is jelentenek
- elsõsorban hosszabb távon várhatók. A
kezdeményezés által megcélzott, a vezetõi és nyomában a vállalati kultúra fejlõdése évek alatt - az atomerõmû élettartam-hosszabbításának távlataiban is gondolkodva - mutatkozhat meg.
Prancz Zoltán

Az előzőekben megemlített nemzetközi és hazai
jogszabályok egyértelműen meghatározzák azokat
a követelményeket, amelyek PA Zrt.-nek mint nukleáris létesítménynek teljesítenie kell. Az FNU-002
számú folyamatban felépített PA Zrt. biztosítéki
rendszer teljes mértékben megfelel a nemzetközi
és a nemzeti hatóságok által meghatározott követelményeknek.
Jelenleg az erőmű életében kiemelt figyelemmel
kísért munka a 2. blokki 1. számú aknában folyó
safeguards mérések.
A 2. blokki 1. számú aknában lévő üzemanyag körülhatárolásában történt sérülés következtében, a
PA Zrt.-nek a sérült üzemanyag eltávolítása tekintetében is eleget kellett tennie a jogszabályokban
előírtaknak.

Az elõírások értelmében el kell számolni
a nukleáris anyag mennyiségével. Az elszámolással igazolni kell, hogy nem történt a
nukleáris anyag átirányítása a békés célú
felhasználásból nukleáris fegyverek gyártására vagy más nukleáris robbanószerkezetek gyártására, valamint nem folytattunk be
nem jelentett tevékenységeket. A követelmények szerint minden nukleáris anyagról (összes U, U-235 és összes Pu mennyiségek külön-külön megadva) leltárt kell vezetni és a
nyilvántartásban nyomon kell követni a nukleáris anyag történetét. Ez azt jelenti, hogy az
üzemzavart követõ helyreállítás során a sérült kazettákat tartalmazó tokok nukleárisüzemanyag-tartalmáról is leltárt kell készíteni. A leltárt a körülményekhez képest a lehetõ legpontosabban kell elkészíteni, és magába kell, hogy foglalja minden egyes lezárt
tok tartalmát, továbbá az üzemzavar során a

vízbe került, az ioncserélõ gyantában felhalmozódott, ill. a pihentetõ medencében, a szerelõaknában, a tisztítótartályban és egyéb
eszközökön lerakódott nukleáris anyag mennyiségére vonatkozó számítást is.
A helyreállítás során súlyméréssel meghatároztuk a tokokba került sérült üzemanyag
mennyiségeit. Bízva abban, hogy a sérült fûtõelemek (sf) eltávolítása során az aknából kiemelt összes nukleáris anyag a tokokba került, továbbá feltételezve, hogy a tokozott sérült fûtõelemek nukleárisanyag-tartalma az
összanyagmennyiségben egyenletesen van
elkeveredve, a súlymérések alapján hozzávetõleges tokonkénti nukleárisanyag-mérleget lehet készíteni. Minthogy a homogenitás
a súlymérés alapján nem ítélhetõ meg - elvileg a szélsõséges eseteket sem lehet kizárni,
vagyis hogy a tok teljes egészében nukleáris
anyagot, ill. abból semmit sem tartalmaz - az
egyes tokokra becsülhetõ nukleárisanyagmennyiségek +46% és -100% pontosság erejéig fogadhatók el. A -100%-os hiba annak a
ténynek a számszerû kifejezése, hogy az
egyes tokok esetén a súlymérések alapján
nem lehetünk biztosak abban, hogy egy adott
tok egyáltalán tartalmaz-e nukleáris anyagot
vagy sem. A +46%-os adat az átlagsûrûség és
az UO2 sûrûsége közötti különbségbõl adódik. A "nukleáris anyag mennyiségének"
meghatározása önmagában egyébként sem
elég, mert a három anyagfajtára (?U, ?Pu és
U-235) külön-külön is becslést kell adni tokonként. Mindezek miatt a súlymérésre és az
egyenletes nukleárisanyag-eloszlásra épülõ
nukleárisanyag-mérleg nem felel meg a fent
idézett biztosítéki követelményeknek.
A PA Zrt. az MTA Izotópkutató Intézetet
(IKI) kérte meg, hogy dolgozzon ki egy, a
mai kor követelményeinek megfelelõ korszerû és pontos eljárást, melynek segítségével meghatározható a tokokba került nukleáris anyag mennyisége. Az IKI által kidolgozott eljárás gamma-spektrometria, neutronszámlálás és összgamma-mérés kombinációján alapszik. Ezek a méréstechnikák megfelelnek az "elvárható legmegbízhatóbb, legpontosabb és az elérhetõ legkorszerûbb méréstechnika" kritériumnak, és a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség verifikálásra szolgáló méréstechnikai eszközei
is ezekre épülnek. Ezért a nemzetközi szervezetek a sérült fûtõelemek eltávolítása során nem voltak jelen abban az ígéretben
bízva, hogy a tokozás után minden egyes
tok hasadóanyag-tartalma ezzel a méréstechnikával meg lesz határozva. A részletes
leltár csak méréstechnikai módszeregyüttes alkalmazásával készíthetõ el.
A nukleáris méréssel meghatározott
részletes leltárt jelentés formájában elfogadásra megküldjük a nemzetközi és nemzeti szerveknek.
A tokok egyedi nukleárisanyag-tartalmának ismerete a biztosítéki követelmények
mellett biztonsági szempontból is fontos
pl. a H2-képzõdés vagy az urán és a hasadványok beoldódása miatt. Pásztor Csaba

Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
Csekk Ferencet Paks város családi
házas övezetében lévõ otthonában
látogattam meg. 1975-ben kezdtek el
építkezni, családi házukba 1977-ben
költöztek be két gyermekükkel. A házat minden oldalról virágok és zöld
növények veszik körül, az udvaron
tavasztól õszig kerti bútorok biztosítják a pihenést. A ház és környezete
is rendszeretetrõl tanúskodik, mindez Csekk Ferenc nyugdíjas kollégánk
és felesége keze munkáját dicséri.
Elsõ kérdésem, hogy mikor és milyen
módon kerültél a társasághoz, mi volt
a munkaköri feladatod?
- 1981. január 23-án nyertem felvételt a
paksi atomerõmû vállalathoz kõmûves
munkakörbe. Ezt megelõzõen a Délépnél,
korábban pedig a paksi Állami Gazdaságban dolgoztam. Ipari tanuló éveimet a
paksi Építõipari KTSZ-nél töltöttem, itt ismertem meg azt a kollégát, akinek a hívó
szavára igent mondtam. Döntésemnél
szerepet játszott, hogy az erõmû hosszú
távon és a család megélhetése szempontjából biztos munkahelynek ígérkezett.

Mikor mentél nyugdíjba?

- 23 évi társasági munkaviszony után,
2004 végén vonultam nyugállományba a
szerviz fõosztály építészeti és szakipari
szerviz osztályáról kõmûves csoportvezetõként, 53 évesen.

Van-e olyan munkahelyi élményed,
amire szívesen emlékszel vissza?
- Legkedvesebb szakmai élményem a
sportcsarnok építése, ahol az alapozástól
az átadásig szinte minden munkában
részt vettem - két éven keresztül. Az ASEcsarnok a város egyik legszebb építménye, jó érzéssel tölt el, hogy az építésében
részt vehettem. Az átadáskor többek között én is elismerésben részesültem.
A kollégákhoz kötõdõ kedves emlék,
hogy - amikor a gyerekek még kisebbek
voltak - több éven keresztül, évente két-három alkalommal kirándulásokat szerveztünk 10-12-en a családtagok részvételével.

Hogyan telnek napjaid, mivel foglalkozol?
- Készültem a nyugdíjra, mégis nehéz
volt megválni a kollégáktól. Összetartó
kollektíva volt az építészeten.

Nyugdíjba vonulásom után megváltozott az életem. Amire korábban nem jutott
idõm, most beosztással mindenre jut. Van
egy fiam és egy lányom, akik már családosak, és külön élnek tõlünk. A fiamék
Pakson élnek, a lányomék pedig most költöztek ki egy közeli településre. Gyakran
látogatjuk egymást, a ház körüli teendõim ellátása mellett segítek nekik a lakásuk, családi házuk felújításában. Nagy
öröm számunkra, amikor a gyerekekkel
és az unokákkal együtt lehetünk.

Milyen módon jut el hozzád információ az erõmûrõl, hogyan szerzel tudomást a PA Zrt. által a nyugdíjasok számára kínált kedvezményekrõl és juttatási lehetõségekrõl?
- Információkhoz többnyire az Atomerõmû újságból és a nyugdíjasokhoz eljuttatott tájékoztatókon keresztül jutok.
Gyakran találkozom aktív és nyugdíjas
kollégákkal, ilyenkor szóba kerülnek
munkahelyi vonatkozású, nyugdíjasokat
érintõ témák is.

Melyek azok a juttatások, amelyeket
igénybe tudsz venni, hogyan értéke-

led ezeket erkölcsi és anyagi szempontból?

- Nagyon jó, hogy vannak olyan juttatások, amelyek kiterjeszthetõek a nyugdíjasokra is. Ez jólesik nekünk, érezzük a gondoskodást, azt hogy nem felejtettek el bennünket. Anyagilag is érzékelhetõ a gondoskodás, például az áramvételezésért
kedvezményes díjat fizetünk. Szintén költségmegtakarítást jelent számunkra, hogy

családon belül ingyenesen beszélgethetünk mobiltelefonon. Megemlíteném még
azt is, hogy egészségügyi szolgáltatás keretében a részvénytársaság igazolása alapján egyik családtagom emeltszintû elhelyezésben részesülhetett a szekszárdi kórházban, én pedig 2007-ben az ESZI-ben
szervezett egészségnap keretében szûrésen vehettem részt. Örvendetes, hogy a
társaság saját üdülõit a nyugdíjasok is az
aktív munkavállalókkal azonos feltételekkel vehetik igénybe. Szeretnénk élni ezzel
a lehetõséggel is, jövõre beadjuk jelentkezési igényünket Balatonfüredre.

Van-e még valami mondanivalód az
olvasók számára?

- Szeretném elmondani, hogy szerencsésnek tartom magam, hogy az erõmûbe jöhettem dolgozni. Véleményem szerint sokkal elõnyösebb helyzetben vagyunk mi, erõmûves nyugdíjasok más cégek nyugdíjasaival szemben. Ha lelkileg
is felkészül valaki a nyugdíjas évekre, kellemes változást tapasztal. Nekem mindig
van elfoglaltságom, rövid egy nap, nagyon
gyorsan eltelt a nyugdíjba vonulásomat
követõ három és fél év.
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Zenesaro(c)k
Az afrikai zenész:

Apembe William Vital

Keveseknek adódik, hogy közelrõl
megismerjék az afrikai emberek életét, kultúráját. Az Afrikáról szóló
természetfilmek és leírások azt bizonyítják, hogy az ott élõk életfelfogása, életszeretete különbözik a miénktõl. Így a zene és a tánc a születéstõl kezdve az élet szerves része. A
zene számukra nem a hallgatás
passzív örömét, hanem a mindennapi történések kifejezését és magát
az életet jelenti. Errõl beszélgetek
Apembe Williammel, aki a kongói
köztársaságból érkezett.

A zene melletti elkötelezettséged és
tudásod hol mutatkozik meg mostanában?

Hogy kerültél Magyarországra és
azon belül az atomerõmûbe?
- 1996 óta vagyok az atomerõmûben.
Kezdetben az Alstom Power Heat Exchange tolmácsaként a kondenzátorcsere
projektjében dolgoztam. A jelenlegi munkaköröm vízumügyintézõ. De válaszolva
a kérdésre: 1983-ban felvételt nyertem
Oroszországba, a volgográdi egyetemre,
ahol 1989-ben diplomát szereztem. Hogy
miért éppen Oroszországot választottam?
Mert tõlünk, akik külföldre mennek tanulni általában Franciaországot, Amerikát veszik célba. Nekem nagyobb kihívásnak látszott a saját választásom. Az egyetemi évek alatt megismerkedtem egy magyar lánnyal, aki késõbb a feleségem lett.
Így kerültem Magyarországra a házasságkötésünk évében, 1989-ben. A volt feleségem szülõfalujában, Faddon telepedtünk
le. Itt született kisfiunk 1992-ben. Azóta is
jól érzem magam Magyarországon, otthon
érzem magam közöttetek.

Biztosan sokat tudnál mesélni hazádról, de ennek a portrénak a zenészrõl
kell szólni. Ám úgy gondolom, pár
szót érdekes lenne hallani Kongóról.
- A Kongói Köztársaság vagy más néven Brazzaville-Kongó, nyugat-középafrikai állam, korábban a francia gyarmatbirodalom része volt. A térség õslakosai a pigmeusok, késõbb a bantuk váltották õket. A köztársaság a Franciaország
fennhatósága alá tartozó Közép-Kongó helyén jött létre, amikor 1960-ban kivívta
függetlenségét. Alkotmánya 2002-tõl létezik. Én Brazzaville-tõl, a fõvárostól nem

messze születtem. A hét testvérem közül
már csak egy él Kongóban. Ötéves lehettem, amikor a család a fõvárosba költözött. Iskolásként a templomi kórusban
énekeltem, ekkor kezdtem szolfézst tanulni és a furulyával ismerkedni. Ott a zene annyira része az életnek, hogy szinte
mindenki játszik valamilyen hangszeren.
Ami felkeltette az érdeklõdésemet, az a gitár volt. Pengetését idõsebb zenészektõl
próbáltam ellesni, majd megtanulni. Az
afrikai gitárfogás más, mint az európai,
én ma is ezt gyakorlom. Gitározni iskolai
keretek között Volgográdban kezdtem.

A zene és az ember között misztikus
kapcsolat van. Ez a földrészeden élõkre még inkább igaz. Te hogyan fogalmaznád meg ezt a kapcsolatot?
- A zene magát az életet jelenti számomra. Hangulatomtól függetlenül segít örülni, szomorkodni. A legtöbbször észre sem
veszem, hogy több órát töltök el a hangszereim társaságában. Utánozzák a természet hangjait, az emberi beszédet. Erre a dob a legalkalmasabb: hangmagassága többféleképp változtatható, és ritmikája tág lehetõségeket biztosít az érzelmek
közlésére. Itt említem meg másik fontos
elemét az életemnek: a táncot. A zene és
a tánc elválaszthatatlan számomra. A
tánc szépségét próbáltam és próbálom átadni tanítással az érdeklõdõknek.

- Jó érzéssel mondhatom, hogy két zenekarban is játszom. Az egyik az Afro
Magic Band, mely tradicionális nyugat-afrikai hangszereken játszó, ütõhangszeres
zenére specializálódott zenekar. Az afrikai és afrokaribi hagyományokat, a déli
temperamentumot, életvidámságot és a
nyugati pontosságot ötvözi. És nemcsak
szimplán zenélünk, hanem a szórakoztatáshoz elengedhetetlen showelemekkel
tesszük még látványosabbá elõadásainkat. A szenegáli, kongói, nigériai és magyar muzsikusokból, táncosokból álló
csapatunk egyedi ritmusvilágú koncertekkel lép fel. A telt házas bulik igazolják,
hogy van igény a zenénkre. Sokat szerepelünk külföldön is, már 28 országban
kiadták a CD-inket. A másik a Molatako
együttes. A felénk legnépszerûbb afrikai
stílust, a Makossa-t játszuk. Én is ezeken
nõttem fel. Hangzásvilágát a gitár, baszszusgitár, billentyû, dob és a konga adja.
A tagjaink származását tekintve nigériai,
kameruni, dominikai, kenyai, mind Budapesten élnek, egyedül én vagyok vidéki.
A Molatako zenekar egyik célja, hogy a
zenén keresztül közelebb kerüljenek egymáshoz, és toleránsabbak legyenek egymással a különbözõ kultúrák. A zenekar
több nagysikerû koncertet adott már Budapesten, vidéken és a Sziget Fesztivál civil színpadán is.

Az afrikai zene és ritmusvilág iránt
megnõtt az érdeklõdés. Minek köszönhetitek a sikereiteket?
- Sikereink alapja a földrajzi távolságok csökkenése és a jazz népszerûsége,
de az is tény, hogy az európai mûzene
mellett az afrikai zene eredetisége és sajátos elõadási módja: a rögtönzés és a ritmika egyaránt izgalmas terület mind az
elõadónak és a hallgatónak is, hiszen
nincs két egyforma elõadás.

Végezetül kívánom, hogy továbbra is
érezd jól magad Magyarországon, és minél több nézõ-hallgatónak szerezzetek
emlékezetes, felejthetetlen élményt produkcióitokkal.
Szabó Béla

A cukorbetegség és a stressz
A cukorbetegség (diabetes mellitus)
a vércukorszint szabályozásának
zavara. A diabetesz komplex anyagcserezavar, amely genetikai és környezeti tényezõk együttes hatására
jön létre.
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ukorbetegség esetén nem az a legfõbb probléma, hogy sok a vérben
a cukor, hanem az, hogy nem tud
belépni az izom- és zsírszövet sejtjeibe,
s így a magas vércukorszint ellenére a
sejtek éheznek. A cukor helyett zsírt
égetnek, ezért a zsírszövetbõl igen
nagy, ellenõrizetlen mennyiségben szabadulnak fel zsírsavak. A felesleges
zsírsavakból savanyú anyagcseretermékek képzõdnek, és ez a szervezet savasodásához vezet. A magas vércukortól
fokozott vizeletelválasztással próbál
megszabadulni a szervezet, emiatt nõ a
vizelet mennyisége, a beteg vizet és ásványi sókat veszít. A fokozott vízvesztés
miatt a beteg szomjazik, és sok folyadékot vesz fel.
A lelkiállapot erõsen befolyásolja minden egyes anyagcsere-folyamatunkat, a
stressz kizökkentheti a szervezetet normális anyagcseremenetébõl és egyensúlyából. Noha tudjuk, hogy a cukorbetegség számos tényezõ eredménye, a jó lelkiismeret, lelki nyugalom mindig kulcsfontosságú marad.
Maga a cukorbetegség ugyan nem tekinthetõ klasszikus értelemben vett
pszichoszomatikus betegségnek, mivel
kialakulásában örökletes és egyéb, jól
körülírható környezeti tényezõk játszanak szerepet, azonban a cukorbeteg ak-

tuális vércukorszintjét, a betegség lefolyását és szövõdményeit jelentõsen befolyásolja a stressz. A II. típusú cukorbetegség kialakulásában komoly szerepe van a stressznek. A stressz hatására
fokozódik a "stresszhormon", az adrenalin, valamint a cortisol elválasztása.
Mindkettõ növeli a vércukorszintet, az
emelkedett vércukorszint pedig fokozza
az inzulintermelést. Ha ez tartósan
fennáll, akkor a sejtek állandóan több
inzulin jelenlétéhez "szoknak hozzá",
és fokozatosan elvesztik inzulinérzékenységüket. Vagyis elõbb-utóbb az inzulin hatástalanná válik.
A II. típusú cukorbetegség az egyik
leggyakrabban elõforduló népbetegség.
A cukorbetegek több mint 90%-a a II. típusba tartozik. Magyarországon mintegy félmillió embert érint. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése
szerint 180 milliónál több diabéteszes
ember él a világon, ráadásul ez a szám
2030-ra vélhetõen megduplázódik. Borúlátóbb jóslatok szerint 60 éves korára minden második ember cukorbeteg
lesz. Az emelkedés oka elsõsorban az
életkor meghosszabbodása, az egészségtelen életmód és étrend, valamint a
fizikai tevékenység hiánya.
A felnõttkori cukorbetegség eredményes kezelésében alapvetõ jelentõségû a beteg együttmûködése, felelõsségvállalása. Hiszen terápiás eszközeink behatároltak és meglehetõsen korlátozottak: a gyógyszeres kezelés,
megfelelõ életmód, diéta, testmozgás
nélkül szinte biztosan elégtelen a cukorbetegség tartós beállítása, a szö-

võdmények elkerülése. Az együttmûködéshez pedig szoros, kölcsönös bizalmon alapuló orvos-beteg kapcsolatra van szükség.
A legtöbb betegnek idõre van szüksége
ahhoz, hogy azt az új - és gyakran megrázó - tényt, hogy õ cukorbeteg, elfogadja.
Félelmei esetleg teljesen megbéníthatják
felfogóképességét. Ez független a mûveltségtõl, intelligenciától, iskolai végzettségtõl. Ha valaki azt érzi, hogy szörnyû és
igazságtalan, ami vele történt, felborítja
egész életét, munkáját, megkérdõjelezi
jövõjét, az nemigen tud az orvos szavaira
figyelni.
Amit évek óta magunkkal hordozunk
vagy lelkiismeretünket rágja, azok a dolgok vissza fognak kéredzkedni gondolataink közé, és idõrõl idõre rontják lelki
közérzetünket.
Aki hosszú távú gyógyulást áhítozik,
és hajlandó érte tenni, ne odázza el az õt
izgató dolgok, kapcsolatok, lelkiismereti
kérdések rendezését.
Ennek alapjait egy betegcentrikus beszélgetés teremtheti meg, amelyben nemcsak az alapvetõ ismereteket közöljük, hanem lehetõséget nyújtunk a betegnek,
hogy érzéseirõl, gondolatairól, félelmeirõl szabadon beszélhessen.
Ha úgy érzi, hogy mentális problémáit
megosztaná, de nem tudja, hova forduljon, keressen meg a 20/9442-009 telefonon, és jöjjön el az Egészségközpontba
(ESZI volt fõiskola épülete, 203. terem)
szerda délelõttönként az életmód-tanácsadásomra.
Dr. Vöröss Endréné
egészségfejlesztõ mentálhigiénikus

Jubileumi Szoftvertechnológiai Fórum
Már hetedik éve sikeresen folynak a
Szoftvertechnológiai Fórum elõadásai. Eddig 25 alkalommal gyûlt öszsze a hallgatóság, hogy meghallgassa a szakma legavatottabb mûvelõit.
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e ez az egész nem jöhetett volna létre, ha nincs ezen a területen egy világhírû kutatásfejlesztési szakemberünk, Bélády László, aki a Budapesti
Mûszaki Egyetemen végzett - máig hálával emlegeti professzorait. Kezdetben tervezõmérnökként dolgozott német és francia cégeknél, majd az IBM-hez került. Két
évig volt szoftvertechnológiai igazgató, Japánba került, ahol több cég kutatólaboratóriumát vezette (Tokyo Research, MCC,
Mitsubishi), majd váltott, és egy szakmai
folyóirat fõszerkesztõje lett (IEEE Transaction on Software Engineering), amelyért magas kitüntetést is kapott.
Jelenleg szoftvercégek tanácsadó testületének tagja az USA-ban, Ausztriában
és Magyarországon. Több könyv, szakcikk szerzõje, társszerzõje, melyeket
rendre máig idéznek. A közelmúltban ünnepelte 80. születésnapját. Ebbõl az alkalomból köszöntötték az informatikai társadalom nevében a
Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság tisztségviselõi, a fórum résztvevõi.

Ez az ünnep arra is alkalmas volt, hogy
a jóval korábban megjósoltak megvalósulásáról beszámolhassanak követõi:
- Yoshihiro Akiyama japán professzor a
programfejlesztõk képességeinek folyamatos fejlesztésének irányelveit, módszereit, mérési és megítélési szabályrendszerét ismertette.
- Hermann Kopetz professzor Bécsbõl a
komplex rendszerekrõl, a modellalkotás,
a megírt programkódok optimalizálási
lehetõségérõl, a mérés, összehasonlítás
problémáiról beszélt. Egy érdekes lehetõségre hívta fel a figyelmet - miközben
általában futásidõre optimalizálnak, elfelejtik a mûveleti energiafelhasználás
tényét. Azonos feladatot különbözõ magas szintû nyelveken legjobban megoldva, a processzor energiafelhasználása
több nagyságrenddel eltér egymástól.
- Dieter Rombach professzor Kaiserslautenbõl "A programozástól a rendszerszervezésig" címmel tartotta elõadását.
Kiemelte, hogy amit Bélády megjósolt,
igaz, ma már az élet szinte minden területére behatol a számítástechnika.
- Dr. Gordos Géza, a BME professzora
Bélády közbenjárásával kialakított német-magyar együttmûködés eredményeit sorolta, például a tempomat egy speciális változatát - a konvojkövetést.
- Dr. Roska Tamás legújabb eredményeit
ismertette, melyek a látásprotézis felé
vezetnek sejtfelépítésû számítógép millió processzor együttmûködésének lehetõségével.
Az eddig elhangzott elõadások végignézhetõk vagy letölthetõk a www.inf.uszeged.hu/stf honlapról.
gyulai

Bölcskei, paksi élmények
Voronyezsben
Április 14-16-án fiatal bölcskei táncosok és paksi zenészek léptek fel
nagy sikerrel a doni csaták 65. évfordulója alkalmából rendezett voronyezsi konferencián. Egy hét múlva Bölcskén a Voronyezsi Állami
Opera- és Balettszínház vezetõ szólistája, Irina Romanovszkaja és kísérõje, Szvetlana Andrejeva zongoramûvész nekik adott külön koncertet. A nézõket oroszországi élményeikrõl kérdeztük:
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akóné Kulbert Klára, a Bölcskei Néptáncegyesület elnöke: - Egyesületünk négy korcsoportban közel 80
taggal mûködik. Tavaly õsszel kaptuk a
Paksi Orosz Klubtól a felkérést a citerásokkal együtt egy voronyezsi fellépésre.
Fiatal mûvészeti vezetõink, Rabóczki Anikó és Appelshoffer János fantasztikus
munkát végeztek szakmailag és pedagógiailag is. Nagyon megható, de nagy elvárás is volt, hogy egy ilyen nemzetközi konferencia nyitó- és zárómûsorát mi adtuk.
Szerintem a gyerekek jól szerepeltek, élvezték a táncot.
A magyar katonai temetõben lezajlott
megemlékezés, koszorúzás olyan érzékenyen érintett bennünket, hogy soha nem
fogjuk elfelejteni. Amikor a gyerekek a
himnuszt énekelték azon a földön, ahol
nagyapáink haltak, a könnyünk is kicsordult.
A fogadtatás nagyon szívélyes volt, és
olyan megható gondoskodásban volt részünk, amilyenre nem is számítottunk.
Az orosz nyelv problémái ellenére többkevesebb kapcsolatot sikerült kialakítani
a helyiekkel.
Az út hosszú volt, de nem jelentett
problémát. Énekelve, hangulatosan telt
az idõ. Pozitív élményekkel tértünk viszsza.
Kovács Lajos, a Vetõvirág Népzenei
Együttes vezetõje: - Az Orosz Klubtól kaptuk a felkérést, hogy a II. világháború doni hadmûveleteirõl szóló konferencia kulturális programjában közremûködjünk a
néptáncosokkal együtt. Hat taggal mentünk ki. A megnyitón katonadalok voltak
a középpontban, és vittünk egy nagykun-

sági csokrot is. Ha az elõadás belülrõl fakad, akkor mi is jól érezzük magunkat a
színpadon, és ezt a közönség is megérzi.
A tapsból, elégedettségbõl úgy éreztük,
kint sikerült átadni, amit szerettünk volna. A nyelvi akadályok miatt csak a dallamon, a zenén keresztül tudtunk kapcsolatot teremteni, és a bánatot, örömet
közvetíteni. Jó volt magyarnak lenni.
A kinti viszonyok a fiataloknak idõutazást jelentettek, de örültek a fogadtatásnak. Tetszett a vendéglátók mûsora is,
ami nagyon szép, emberi volt - és jó kondíció kell hozzá. Jól éreztük magunkat!
Meretei Boglárka táncos: - Hatalmas
megtiszteltetés volt Voronyezsben a hazánkat képviselni. A fellépésünk jól sikerült, tetszett a nézõknek. Ilyen fogadtatásban még nem volt részünk! Kedves
emberekkel találkoztunk, megismertük
az orosz virtust. A nyelvtudás hiánya nem
jelentett nagy problémát, az orosz konyha pedig nekem nagyon tetszett. Fenomenális volt!
Batta Gábor táncos: - Oroszország számomra korábban elérhetetlennek tûnt.
Köszönjük az atomerõmûnek és az Orosz
Klubnak, hogy kijuthattunk. Az ottaniak
elfogadták, amilyenek vagyunk, és igyekeztek kedvünkre tenni. Bár a szakácsok
nagyon igyekeztek, sajnos az ottani ételekkel nem sikerült kibékülnöm. Mégis
leírhatatlanul kellemes élményben volt
részünk.
Monori Róbert táncos: - A fellépéseink
jól sikerültek, különösen a második, és
ezt a közönség is tudtunkra adta. A buszos út hosszú, embert próbáló volt. Kint
igen vártak minket, élmény volt az egész
fogadtatás. A második fellépésre való eljutáshoz rendõri kíséretet is kaptunk. Nagyon köszönjük ezt a kiutazási lehetõséget a szervezõknek!
Bakó Anna táncos: - Különleges élmény
volt, hogy Oroszországban felléphettünk!
Mindkét mûsorunk jól sikerült, élveztük,
és szerintem a közönség is: vastapssal fogadtak minket. Az odaút fárasztó volt, de
látványosságokkal teli. Az ottani kultúra
nagyon szimpatikus volt. Ízlettek az ételek, különösen a káposztaleves: imádom!
Egy következõ lehetõségnél szívesen elmennék ismét.
Hadnagy Lajos
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KÖSZÖNTJÜK AZ 58.VILLAMOSENERGIAIPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT
TALÁLKOZÓ RÉSZTVEVŐIT
A VOTT és az atomerõmû Emlékek a 41. VOTT-ról
Bacsó Nándorral beszélgetve
elevenítjük fel a 17 évvel ezelõtt,
1991. június 28-30-a között a
paksi atomerõmû által megrendezett 41. VOTT emlékeit.
- A szolnoki VOTT-on nagy örömmel, tapssal nyugtázta a közönség, hogy 1991-ben a 41. VOTT-ra
a Paksi Atomerõmû Vállalattól kapott meghívást a villamosenergiaipari természetbarátok tábora. Készültünk is a találkozóra. Meglepetésben bõven volt részünk.

Milyen meglepetésekre gondolsz?
- Az elsõ mindjárt az volt, hogy a
városismereti verseny nem Pakson
volt, hanem Szekszárd látta vendégül
a versenyzõket. Ámde jó és szakmailag kiemelkedõ versenyt kerekített
Gyarmathy Katalin vezetésével a városismereti verseny szervezõgárdája.
Tapasztalatot is szereztünk, amely
fejlesztette az értékelést, ugyanis a
szigorúság túlzott volt az idõn túl beérkezõkkel szemben, akiket akkor
kizártak a versenyeredménybõl. Ilyet
ma már nem csinálunk.

Milyen volt a terepverseny?

- A terepverseny azóta is emlegetett fõ jellemzõje a bozót, illetve
az igen nagyra nõtt lágyszárú aljnövényzet volt, amit méltánytalanul bár, de azóta is az ugyancsak
színvonalas verseny kidolgozójának, Kókai Petinek a nyakába varrunk!

A rendezésre hogyan emlékszel vissza?
- Az atomerõmû nagyvonalúságát akkor ízleltük meg elõször a

körülmények reprezentatív biztosítása során. Az emlékezetes díjkiosztási örömünnep volt a csúcs!
Szomorú epizódja volt a találkozót megelõzõ óráknak, amikor
kiderült, hogy a VOTT-jelvények
féltve gondozott gyûjteménye a
szokástól eltérõen nincs a rendezõknél, s így bemutatni sem tudtuk. Egy év múlva mindezt segélykiáltásként az ajkai találkozó közönsége elé tártuk, miután
egy teljes éven át kutattunk utána. S ekkor kaptunk fülest, hol is

lehet. Végül is a tolvaj leleplezõdött, a gyûjtemény azóta is gyarapszik, s idén, az 58.VOTT-on
ismét kiállítjuk. Vigyázzunk rá
együtt!
Mindezzel együtt a 41. VOTT felejthetetlen szép élményt nyújtott.
S éppen a jelvénygyûjtemény említése ad alkalmat arra, hogy elmondjam: minden jelvények között a 41. VOTT jelvényének a
kompozícióját a "leginkább telitalálat" minõsítéssel tartom számon. Ízlések és pofonok különbö-

zõk lehetnek, de úgy gondolom,
hogy a hazai legkorszerûbb technikát a legkorszerûbb közösségi
gondolattal, a természet szeretetével és védelmével ötvözõ ábrája
a VOTT-mozgalom példamutató
örök értéke!
S még egy emlék, hogy Pakson
került sor - a VOTT-ok történetében - az elsõ és egyetlen táncverseny megrendezésére.
Köszönöm az emlékezést! Találkozunk ismét az 58. VOTT-on!
Wollner Pál

A paksi atomerõmû bemutatása
1. Az erõmû
építésének története
A paksi atomerõmû építésérõl 1967
õszén született kormányhatározat, mely
kijelölte az ország elsõ atomerõmûvének
felépítésére Paks város déli határában
Csámpa-puszta és a Duna-part közti területet. Az erõmû építésének földmunkái
1969-ben kezdõdtek. Ezek a munkálatok
azonban hamarosan leálltak, mivel a kormány az atomerõmû építésének elhalasztásáról döntött. 1973 májusában, közel 3
évi szünet után ismét folytatódtak a földmunkák, ekkor már technológiai jellegû
szereléseket is végeztek a szakemberek.
1975. október 3-án lerakták az erõmû
alapkövét, és ezek után megkezdõdtek az
építkezések. 1976. január 1-jén megalakult a Paksi Atomerõmû Vállalat (PAV),
bár ebben az idõben a vállalati létszám
még rendkívül alacsony volt, mivel a beruházó vállalat nem a PAV, hanem az Erõmû Beruházó Vállalat (Erbe) volt. A tervek
szerint az erõmû elsõ blokkjának indítására 1980 végén került volna sor.
Az építkezésen dolgozók létszáma folyamatosan nõtt, 1980-ra megközelítette
a 10 ezer fõt. Az 1. blokk indításáig két
blokk üzemviteli személyzetét és a teljes
mûszaki létszámot: 1713 fõt kellett kiképezve munkába állítani. Ebben az idõszakban nagy kihívást jelentett az üzemi
gyakorlattal is rendelkezõ szakemberek
képzése.
A beruházást segítõ és az üzembehelyezési tevékenység egymást egészítette
ki: mindkettõben az üzemeltetõi szempont érvényesült. A vállalat a beérkezõ
egységeket nullrevíziónak vetette alá, és
bevezették a helyszíni anyagvizsgálatot. A
PAV a beérkezett anyagokat, berendezéseket és mûszereket csak kifogástalan állapotban engedte beépíteni, ezzel a majdani üzemeltetõi tevékenységét szolgálta. A
blokkok üzembe helyezését követõen a
vártnál sokkal kevesebb hibát tártak fel,
a próbaüzemi idõszakok és a tervezett
karbantartások idejének csökkenése a
szigorú és következetesen végrehajtott
minõség-ellenõrzésre vezethetõ vissza.
1980 októberében helyére emelték az
1. blokk reaktortartályát, majd 1982 decemberében Magyarország elsõ atomerõmûve villamos energiát termelt, rácsatlakozott az országos hálózatra. Két évvel
késõbb a második blokk is beindult. A
harmadik blokk 1986-ban kezdte el a villamosenergia-termelést. 1987 augusztusában a negyedik blokk párhuzamos kapcsolása is megtörtént, és ezzel tulajdonképpen a paksi atomerõmû építése befejezõdött.

2. Az erõmû mûködési elve,
fõ berendezései
2.1. Az erõmû mûködése
A paksi atomerõmûben 4 darab VVER440/213 típusú reaktor mûködik. Ezek a
rektorok a nyomottvizes reaktorok (PWR)
csoportjába tartoznak. A név a "víz-vizes
energetikai reaktor" orosz megfelelõjének rövidítésébõl adódik, a "440" szám
pedig arra utal, hogy egy ilyen atom-

hõ

gedés után 297 °C. A reaktorból elvont
1375 MW hõteljesítmény egy újabb, zárt
vízkörben hõcserélõkön (gõzfejlesztõ, 6
db/reaktor) keresztül gõzt fejleszt 46 bar
nyomáson. A termelt gõz mennyisége
óránként 2700 tonna, amely két egymástól független turbinát hajt meg, percenként 3000 fordulatszámmal. Ez a forgómozgás a generátorokban 15,75 kV feszültségû villamos áramot termel. A villamos energia kapcsolóberendezéseken
és transzformátorokon
keresztül jut az orszá470 MW
gos elosztóhálózatba
120 és 400 kV feszültségszinten.
A fõberendezésekhez technológiai segédrendszerek tartoznak,
amelyek biztonsági feladatokat látnak el vagy
javítják az erõmû hatásfokát. A turbinában
munkát végzett "fáradt
gõz" a Duna hûtõhatását felhasználva kondenzálódik.
Ez a harmadik vízkör
nyitott, mert a Dunából
másodpercenként kiemelt kb. 100 köbméter víz, átlagosan 8°C-kal felmelegedve visszatér a folyóba.

1. ábra: Az erőmű működése, az energia átalakítás folyamata

erõmûvi blokk eredeti névleges villamos
teljesítménye 440 MW volt. Ma ez a szám
a korábbi évek hatásfoknövelõ intézkedései és a folyamatban lévõ teljesítménynövelés nyomán eléri az 500MW-ot.
Az atomerõmûvek felépítése hasonlít
a hagyományos hõerõmûvekéhez, hiszen
mindkettõ esetében a kazánban (ill. reaktorban) felszabaduló hõt valamilyen
hûtõközeggel szállítatjuk el, és azt gõz
termelésére használjuk fel. Ez a gõz azután a turbina forgólapátjaira kerülve meghajtja azokat, és ebbõl a mozgási energiából termel villamos energiát a generátor.
A gõz a kondenzátorba kerül, ahol lecsapódik, újra folyékony halmazállapotúvá
alakul. Az így lehûlt víz elõmelegítés után
újra a visszajut a kazánba, illetve nyomottvizes atomerõmû esetén a gõzfejlesztõbe.
A nagy különbség a hagyományos hõerõmû és az atomerõmû között abban rejlik, hogy hogyan szabadítjuk fel a szükséges hõt. Fosszilis erõmûben a kazánban
szenet, olajat vagy gázt égetünk el, és a tüzelõanyag kémiai energiája alakul hõvé.
Atomerõmûben viszont a maghasadásokból felszabaduló energiát hasznosítjuk.
Az erõmû hõtermelõ egysége az atomreaktor. A keletkezõ hõmennyiséget zárt
rendszerben keringõ, különlegesen tiszta víz szállítja el, amelynek hõmérséklete a reaktorba lépéskor 267 °C, a felmele-

2.2. Az atomreaktor és
a nukleáris fûtõanyag
A paksi reaktortartályokat a csehországi SKODA Mûvekben gyártották. A mintegy 150 mm falvastagságú acéltartály
külsõ átmérõje 3,84 m, magassága pedig
a kiegészítõ rendszerekkel együtt 23 m.
A reaktor központi része az aktív zóna,
amelyben a nukleáris energiatermelés folyik. Az atommagok hasadásán alapuló láncreakció üzemanyagpálcákban zajlik, melyeket üzemanyag-kazettákba csoportosítanak.
A reaktorban a víz 123 bar-os nyomása üzemi körülmények között magasabb,
mint az üzemi 297 °C hõmérséklethez
tartozó telítési nyomás (ezért a hûtõvíz a
reaktorban nem forr, innen ered a reaktor "nyomottvizes" megnevezése is).
A paksi atomerõmû friss fûtõanyaga átlagosan 3,82%-os dúsítású urán-dioxid,
amelybõl reaktoronként az aktív zónában
42 tonnát helyeznek el. Évente a teljes töltet kevesebb mint harmadát friss fûtõanyagra cserélik. A kisméretû (9 mm magas, 7,6
mm átmérõjû), néhány gramm tömegû
urán-dioxid-pasztillákat 2,5 m hosszú 9 mm
átmérõjû csövekbe töltik (üzemanyagpálca), melyeket hermetikusan lezárnak.

Százhuszonhat pálcát fognak össze külön burkolattal határolt hatszög alakzatban, így alakul ki az üzemanyag-kazetta
(144 mm kulcsátmérõjû), amelybõl 349 (a
37 db szabályozórúddal együtt) alkotja a
reaktor aktív zónáját, mely ezáltal mindössze egy 2,5 m magas és 2,9 m átmérõjû teret tölt ki a tartály belsejében.
A reaktor teljesítményének változtatását és az esetleges gyors leállítást a mozgatható módon felfüggesztett, az üzemanyag-kazettákkal megegyezõ geometriájú
bórtartalmú szabályozórudak biztosítják.

2.3. Primer hûtõkörök
(hurkok)
A reaktorhoz hat hûtõkör (hurok) kapcsolódik, melyek azonos felépítésûek, és
60°-os szimmetriával helyezkednek el, fõ
elemeik:
- Primer köri 500 mm átmérõjû fõvízköri
csõvezeték;
- Fõ elzáró tolózár a hurok mindkét (hideg
és meleg) ágán;
- gõzfejlesztõ: hõcserélõ, amely 5536 db
hõátadó csövet tartalmaz, a szekunder
köri víz elforralását, és így a 46 bar-os
gõz elõállítását szolgálja, hosszúsága kb.
12 m, átmérõje kb. 3,5 m, a hõcserélõ felület nagysága 2500 m2;
- fõ-keringtetõszivattyú biztosítja a gõzfejlesztõben visszahûtött hõhordozó keringését a reaktoron és a hurok többi
elemén keresztül.
A VVER típusú reaktorok nyomottvizes
rendszerûek, azaz a primer körben nagy
nyomás fenntartásával biztosítják azt,
hogy a hûtõközeg ne forrjon el. A víz forráspontja 1 bar, azaz légköri nyomáson
100 °C, a primer körben uralkodó 123 bar
nyomáson viszont már 330 °C körüli. A
nyomás állandó értéken tartására szolgál
a térfogat-kompenzátor vagy nyomáskiegyenlítõ. A tartályban 325 °C-os, telített
állapotú víz és felette gõzpárna található,
melynek szabályozott fûtésével vagy hû1. Reaktortartály 2. Gőzfejlesztő 3. Átrakógép
4. Pihentető medence 5. Biológiai védelem 6. Kiegészítő tápvízrendszer
7. Reaktorkupola 8. Lokalizációs torony 9. Buborékoltató tálcák
10. Légcsapda 11. Szellőzőventilátor 12. Turbógenerátor
13. Kondenzátor 14. Turbinaház 15. Tápvíztartály
16. Előmelegítők 17. Turbinacsarnoki daru 18. Szabályozó- és műszerhelyiségek

tésével a primer köri nyomás szabályozása megvalósul.
A primer körhöz még számos biztonsági, üzemzavari védelmi, lokalizációs feladatot ellátó rendszer, illetve vegyészeti
és üzemanyag-kezelési egység tartozik,
melyek bemutatására e cikk keretei között nincs mód.

2.4. Szekunder kör
Az atomerõmû szekunder köre a gõzfejlesztõtõl kezdõdõen gyakorlatilag megfelel egy hagyományos erõmûnek, fõ részei:
- A 6 gõzfejlesztõbõl kilépõ friss gõz belsõ energiáját mozgási energiává alakító
turbinák (blokkonként 2-2 db, egyenként 230 MW villamos teljesítménnyel),
melyek 1 nagynyomású és 2 kisnyomású házból állnak.
- A turbinával egy tengelyen, áttétel nélkül forog a generátor.
- A turbina kisnyomású házai alatt, azzal
egybe építve helyezkednek el a kondenzátorok, melyekben friss víz hûtésével
(Duna) történik a fáradt gõz kondenzálódása.
- A kondenzátorokból kondenzátumszivattyúk juttatják a vizet a kisnyomású
elõmelegítõkön keresztül (5 db) a gáztalanítós táptartályba.
- A táptartály hûtõvízpufferként szolgál,
ezenkívül itt végzik a kondenzátumba a
légkörinél alacsonyabb nyomású traktusokon bejutott gázok termikus eltávolítását.
- A táptartályból a tápszivattyúk a nagynyomású elõmelegítõkön (3 db) juttatják fel a tápvizet a gõzfejlesztõkbe, ahol
a primer köri hõ elvonása a tápvíz elforralásával - friss gõz termelésével - megtörténik. Ezzel a kört bezártuk.
A szekunder kör segédrendszerei és a
villamos rendszerek a hagyományos technológiákban megszokottakkal nagy hasonlóságot mutatnak, különbség a biztonságot érintõ rendszerek számában van.
Az erõmû méreteit és a fõ egységek elhelyezkedését az 1. ábra mutatja:
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3. Az erõmû termelési
eredményei
Az atomerõmû négy blokkjának tervezett beépített villamos teljesítménye 4 440
MW, azaz 1760 MW volt, de a leszállított,
a tervekben szereplõkhöz képest módosított turbinák jobb belsõ hatásfoka miatt az
erõmûvet 1990-ben 4 460 MW-ra, 1840
MW bruttó villamos teljesítményre minõsítették. Az elmúlt évtized hatásfoknövelõ intézkedései (turbinaátalakítás és kondenzátorretrofit) eredményeként változatlan reaktor-hõteljesítmény mellett blokkonként 470 MW-ra nõtt a villamos teljesítmény. Ésszerû mûszaki intézkedésekkel elértük a hatásfok maximumát, további termelésnövelés csak a reaktor hõteljesítményének fokozásával lehetséges. Ez
az átalakítás két blokkon már megtörtént
(2006 és 2007-ben), másik kettõn 20082009-ben valósul meg.
Az erõmû üzembe helyezése óta a tartós, alapüzemi mûködés jellemzi a paksi
energiatermelést. Magyarország ellátásában az atomerõmû termelése a korábbi
politikai döntéseknek megfelelõen meghatározó volt, tekintettel arra, hogy energiahordozókban szegény ország vagyunk,
a fosszilis fûtõanyagok ára a kõolaj árrobbanásával magas szintet ért el, és korábban a villamosenergia-importtól való függõségünk volt jellemzõ. Az atomerõmû
építése a hazai energiapiaci igények miatt jó döntésnek bizonyult, hiszen az alacsony üzemanyagköltségek kedveztek a
napi terhelésváltozást egyébként is nehezen követõ atomerõmû-bázis (állandó,
névleges teljesítményû) rendszerû üzemeltetésének.
A hazai villamosenergia-fogyasztás alakulását az erõmû üzemideje során az
alábbi ábra mutatja:

Duna hõszennyezését, ami az atomerõmû
viszonylag alacsony (kb. 34%-os) hatásfoka miatt nagyobb, mint a korszerû fosszilis erõmûvekben (bár Magyarországon
kevés korszerû, magas
hatásfokú erõmû van,
másrészrõl viszont a világ atomerõmûveinek
hatásfokától a paksi
nem marad el!). A környezeti hatástanulmányok alapján a Duna
mint befogadó a jelenleginél magasabb hõterhelést is károsodás nélkül el tudna viselni.
Hatalmas elõny a hõA hazai villamosenergia-fogyasztás alakulása az erőmű indítása óta
erõmûvekkel szemben,
hogy az atomerõmûvek
Az ábra jól szemlélteti az erõmû tartós, nem használják a légkör oxigénjét, ezálmagas szintû rendelkezésre állását. A tal CO2-t - és más üvegházhatású gázokat
paksi blokkok teljesítménykihasználási - sem bocsátanak ki Ebben a tekintetben
tényezõi arról tanúskodnak, hogy az erõ- a nukleáris iparág utolérhetetlen a hagyomû egyrészrõl megfelelõ mûszaki állapot- mányos erõmûvek szempontjából, és akban van a folyamatos, névleges teljesítmé- kor még nem beszéltünk az egyéb (kén,
nyen történõ üzemeltetéshez, másrészt por stb.) kibocsátásokról. A légkör védelkapacitását a villamosenergia-rendszer mérõl szóló nemzetközi egyezmények teligénybe is veszi. Paks részesedése a ha- jesítési határidejének betartása objektízai villamosenergia-termelésben 2007- ven nem képzelhetõ el az atomerõmûvek
alkalmazása nélkül.
ben 36,8% volt.
Az atomerõmû mûködése során keletAz erõmû üzemideje során jelentõs szekunder köri felújításokat hajtottak végre. kezõ hulladékok egy része a hagyomáA vízüzem módosítása miatt (a gõzfejlesz- nyos, ipari hulladék kategóriájába tartotõkben zajló korróziós folyamatokat kí- zik, míg a közvéleményt lényegesen jobvánják visszaszorítani, ezáltal a berende- ban érdeklõ másik rész radioaktív hullazések tervezett élettartamát meghosszab- déknak minõsül. A sugárzó hulladékot
bítani) a korábbi rézcsövezésû kondenzá- két nagy csoportra bonthatjuk: a nagy aktorokat rozsdamentesre cserélték, egyút- tivitású hulladék (ez gyakorlatilag a kital javítva a vákuumot, és így az erõmû égett üzemanyagot jelenti, ami évekig a
hatásfokát. A turbinákon is jelentõs terje- reaktor aktív zónájában van), és a kis és
delmû felújításokat hajtottak végre, ami- közepes aktivitású hulladékok (védõruvel a hatásfok javult, illetve a blokkokat hák, szerszámok, egyéb eszközök, meezzel egy tényleges hõteljesítmény-növe- lyek alkalomszerû használat során szenynyezõdnek).
lésre készítették fel.
A nagy aktivitású hulladékok mennyiA fõberendezések teljesítményét érintõ legnagyobb változást a reaktorok hõtel- sége kicsi (Pakson évente kb. 60 tonna,
jesítményének a tervezésihez képest ami a nagy sûrûség miatt viszonylag kis
108%-os szintre történõ emelése jelentet- térfogatot jelent), összegyûjtésük, kezete (1375 MW-ról 1485 MW-ra). A korábbi lésük megoldott. Ellenõrizetlen környehatásfokjavító és a legutóbbi teljesítmény- zetbe kerülésük kizárható. A kiégett, és öt
növelési projektek eredményeképp az el- évig az erõmû területén "pihentetett" (a
ért villamos teljesítmény 2007-ben blok- maradványhõ miatti hûtésrõl van szó!)
konként rendre a következõ: 500 - 470 - üzemanyagot a paksi telephelyen felépí470 - 500 MW, vagyis az erõmû kapacitá- tett átmeneti (50 évre tervezett) tárolóksa 1940 MW volt, ez a 2008-2009-es átala- ban helyezik. A végsõ elhelyezés kérdése
ma még nyitva áll, ami kifelé megoldhakításokkal 4*500 MW lesz.
tatlan problémának tûnhet, holott a vi4. Az erõmû kibocsátásai
lágban ma már több kipróbált módszert
Az emberek által létrehozott valameny- is alkalmaznak a kérdés megoldására, és
nyi ipari létesítménynek vannak környe- nem mellesleg a nukleáris pénzügyi alapzeti hatásai, és ez alól az atomerõmû sem ba való éves befizetésekkel ennek gazdakivétel. Az üzemelés során hulladékok sági alapját az erõmû mûködése során
keletkeznek, kibocsátások történnek, a megtermeli.
környezeti elemeket terhelõ hatások jeA kis és közepes aktivitású hulladékoklentkeznek.
kal más a helyzet. A radioaktív gázok öszA hagyományos erõmûvi mûködés kör- szegyûjtésére és "palackozására" nincs
nyezeti hatásai közül ki kell emelnünk a mód, ezért megfelelõ szellõzõrendszer és
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abban elhelyezett szûrõk segítségével a
szellõzõkéményeken keresztül a légkörbe
kerülnek. Mivel ez gyakorlatilag "levegõkibocsátást" jelent, ezért nem füstölnek
sosem az erõmû kéményei, pedig sok kilométerrõl vonzzák a tekintetet. A kibocsátásokra viszont szigorúan ellenõrzött
normák vannak.
A folyékony kis és közepes aktivitású
hulladékokat összegyûjtik, minõsítik, és
a minõsítés eredményétõl függõen kibocsátják vagy besûrítik és tárolják. A folyékony radioaktív kibocsátások hatósági ellenõrzése is folyamatosan biztosított, a
nem kibocsátható hulladékok elhelyezésére épül Bátaapátiban hulladéktároló létesítmény.
Az erõmû üzemelésébõl számítható, a
lakosságot érõ többletterhelés gyakorlatilag a kimutathatóság határán van, és a
szokásos, természetes háttérsugárzásnak
csak töredékét képezi.

5. Üzemidõ-hosszabbítás
a paksi atomerõmûben
Az üzemidõ-hosszabbítás - a tervezési

élettartamon (30 év) túli további 20 éves
mûködés - nem elõzmények nélküli stratégiai elhatározás, azt számos külsõ, a
paksi atomerõmûtõl független körülmény, illetve az atomerõmû sajátosságaitól, a társaság munkájától függõ tényezõ
befolyásolta.
Az atomerõmûvek részaránya a villamosenergia-termelésben világszinten kb.
17%, az USA-ban 15%, az EU-ban pedig
35%. A nyolcvanas-kilencvenes évek építési mélypontja után, a közelmúltban a
nukleáris energetika értékelése lényegesen megváltozott. Az USA energiapolitikája komoly szerepet szán a jövõben az
atomenergetikának. Várható, hogy az
USA-ban csaknem minden atomerõmû
üzemeltetési engedélyét 40 évrõl 60 évre
meghosszabbítják.
Nyugat-Európában a francia atomerõmûvek nemcsak a saját igényt elégítik ki,
hanem döntõ szerepük van az atomerõmûveket nem üzemeltetõ országok, például Olaszország, ellátásában is. Svájcban, Nagy-Britanniában nem korlátozzák
az atomerõmûvek üzemidejét, az üzemeltetési engedélyt 10 évente újítják meg.
Finnországban - a meglévõ atomerõmûvek teljesítményének és üzemidejének

hosszabbítása mellett - új atomerõmû építése folyik.
Az atomenergia-ellenes kormánypolitika ellenére a német atomerõmûvek leállítására gyakorlatilag csak a tervezett
üzemidejük végén, a 2020-as években kerül sor. Nyugat-Európában a lakosság támogatja az atomerõmûveket, ha a hulladékkérdés megnyugtatóan megoldható.
Ahogy a finnek és az USA példája mutatja, ez megoldható, ha a pszichikai és a
kommunikációs korlátokat felszámolják,
s a döntéseket nem érzelmek vagy csak
politikai ambíciók vezérlik.
Az EU-bizottság által kiadott Zöld
Könyv megállapításaiból kitûnik, hogy az
atomenergetika fejlesztése nélkül nem lehet szó sem a környezetvédelmi célok
megvalósításáról, sem pedig az energiaimport-függõség korlátozásáról.
A kelet-, közép-európai régióban Szlovákia leállította a két régebbi bochunicei
blokkot, de üzembe helyezte a mohi erõmû 1. és 2. blokkját. Csehországban, a
dukovany-i erõmûben 10 éves üzemidõhosszabbítást terveznek, s a mûszaki nehézségek és a politikai viharok ellenére
megtörtént a temelíni erõmû elsõ blokkjainak üzembe helyezése. Az EU-csatlakozás feltételeként állította le Bulgária
is a régi típusú blokkjait, egyúttal beindították a belenei telephelyen korábban
megkezdett blokkok befejezésének projektjét.
Romániában 1996 óta üzemel a èernavodai erõmû elsõ blokkja, a második
blokkot pedig 2007-ben kapcsolták hálózatra. Szlovéniában, a krškói erõmûben
egy rekonstrukciós program eredményeként 6,3%-kal megnövelték a blokk teljesítményét, és szándékuk az üzemidõ
meghosszabbítása. Mindez azt jelenti,
hogy Közép-Európában legalább hat, a
paksihoz hasonló típusú blokk üzemeltetésével kell számolni 2030-ig, tehát a paksi atomerõmû a távolabbi jövõben sem
lesz egy elszigetelt, egyedülálló jelenség.
A nyugati szabadpiaci tapasztalatok
szerint az atomerõmûvek versenyképesek a liberalizált piaci körülmények között is. A már jó ideje mûködõ atomerõmûveket alig terhelik a beruházási költségek, a teljes üzemi költség alacsony, s
az üzemanyag nem domináns költségtényezõ, a nukleáris üzemanyag árának
megkétszerezõdése is csak legfeljebb
~20% növekményt eredményezne a termelt energia önköltségében.
Elengedhetetlenül szükséges feltétele
az üzemidõ-hosszabbításnak, hogy az
atomerõmû teljesítse a további tartós üzemeltethetõség alapvetõ biztonsági feltételeit. Ez a biztonság folyamatos prioritását követeli meg az üzemeltetõtõl. Az
üzemidõ-hosszabbítás egyúttal azt is jelenti, hogy a 2020-as évek biztonsági kihívásaival is szemben kell nézni.

Az engedélyezés, a szabályozási környezet, követhetõ szabályok rögzítése, kialakítása igen fontos feltétele az üzemidõ-hosszabbítás megvalósításának. A
nukleáris biztonsági és környezetvédelmi engedélyezés a jelenlegi jogi keretek
között lehetséges.
A jövõben is meg kell õrizni a lakosság
bizalmát. Ez és a régió egyértelmû támogatása adja az üzemidõ-hosszabbítás társadalmi alapját. Ma igen nagy érdeklõdés tapasztalható az üzemidõ-hosszabbítás iránt, s észlelhetõ az érdekeltség és az
elkötelezettség növekedése nemcsak a lakosság, hanem a megvalósításban érintettek, érdekeltek körében is, amire a jövõben támaszkodni kell.
Az üzemidõ-hosszabbítás kedvezõ
nemzetközi fogadtatása érdekében intenzív információcsere folyik különféle nemzetközi fórumokon. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség külön projekttel támogatja a paksi atomerõmû üzemidõhosszabbítását, ami elõsegíti a program
elfogadását a nemzetközi szakmai körök
elõtt.
Az atomerõmû üzemeltetése nem függetleníthetõ a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék problémájától. A kiégett üzemanyag átmeneti tárolása a telephelyen lévõ tárolóban 50 évre megoldott, s a meghosszabbított üzemidõre is
megoldható. A nagy aktivitású hulladék
végleges elhelyezésének kérdésével megfelelõ szinten kell foglalkozni hazánkban
is. A kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladék végleges elhelyezésére szolgáló
tároló ez év õszén kezdi meg mûködését
Bátaapátiban.
Az üzemidõ-hosszabbításnak a mûszaki-technikai kérdések kezelése mellett
gondoskodni kell az atomerõmû üzemeltetõi személyzetének és mûszaki-tudományos háttérintézmények személyi állományának megfelelõ ütemben történõ fiatalításáról, a tervszerû generációváltásról.
Ez nemcsak a PA Zrt. és a mûszaki háttércégek humánerõforrás- és szaktudásbiztosításának kérdése, hanem az ország
mûszaki-tudományos és oktatási potenciáljának aktivizálását, revitalizálását is
jelenti.
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Jelenbõl a múltba - Kisvárosi séta
A természetjáró szemével széttekintve Pakson sok szép természeti értékkel ismerkedhet meg az e tájra érkezõ országjáró. A város a Duna partján fekszik több dombot elfoglalva,
nagy szintkülönbségekkel egyes városrészek között. Az úgynevezett
"Atomváros" is egy nagy dombra
épült, ahol az 1970-es évek elején
még kukoricaföldek sorjáztak, ittott keskeny szõlõtáblákkal tarkítva.

A

z "Atomváros" legszebb és legnagyobb épülete a PAV-os sportcsarnok, melyet 1986. október 5-én adtak át, tervezõje Virág László. A sportcsarnok 50x25 m-es játéktérrel, 400 fõs
ülõ- és 600 fõs állóhellyel rendelkezik. Az
ASE több mint 1000 fõ aktív sportolót tart
nyilván, akik az alábbi szakosztályokban
tevékenykednek: cselgáncs, kajak-kenu,
vívás, kosárlabda, labdarúgás és sakk. Az
atomerõmû nagyon felkarolta a sportot,
bizonyítja ezt az is, hogy az Energetikai
Szakképzési Intézetben (ESZI) nyílt egy
másik sportcsarnok is. Az erõmû dolgozóinak átlagnál nagyobb sportszeretetét
bizonyosan motiválja az atomerõmû zártsága, a munkahelyek kevés mozgást
igénylõ volta.
A Kurcsatov utcán végighaladva, az
utca végén megpillanthatjuk a híres "tulipános" házakat. Ezek a házak épültek
elsõként 74-75-ben. A Pécsi Tervezõ Vállalat ifjúsági irodájának építészei tervezték, vezetõjük Csete György építész volt.
Munkájukkal a panellakások belsõ humánus tartalma és az épületek, lakótelek
külsõ merev üressége közötti ellentmondást akarták feloldani felismerve, hogy
a nagypaneles lakásépítési technológiának nem szükségszerû velejárója a merevség és a sematizmus. Elsõsorban a
szakma gáncsoskodása, majd az 1975ben kirobbant országos vita megakadályozta, hogy a lakótelep az õ terveik alapján épüljön fel.
A Kurcsatov utca lejtõsen és kanyargósan torkollik az Alkotók útjába, ahol a régi Paks találkozik a panelos Atomvárossal. Az Alkotók útjáról az Újtemplom utcába jutunk, és ebbõl az utcából DK-i
irányból közelíthetõ meg a lakótelep. A
meredek utcán lefelé csorogva érünk a
lakótelepi domb alján elterülõ Hõsök terére, elhagyva az Újtemplom utca még
mindig lejtõs tükrét.
A Hõsök terén érdemes megállni,
mert itt épült fel a Makovecz Imre tervezte Szentlélek templom. A Hõsök terén karcsún a magasba nyúló háromtornyos templom - a katolikus templomokra jellemzõ kereszt mellett Nap- és
Hold-szimbólumokkal - építését 1988
májusában kezdték el és 1990. június 3án, pünkösd vasárnapján szentelte fel
Mayer Mihály pécsi megyés püspök. A
mai építészet különleges reprezentánsa a Makovecz Imre által tervezett
templom. A tervezõjére oly jellemzõ faszerkezetek harmonikus alkalmazása,
a szépen komponált térelválasztások és
formaválasztás, a természetes anyagok
igényes felhasználása tökéletes egysé-

gét adják annak a szellemiségnek, amit
az épület szolgálni hivatott.
A város második katolikus templomának a megépítésére az adott indokot, hogy
az Ó- és Újváros között nagy a távolság, és
természetesen a katolikus egyházközség
lélekszámának a nagysága. A hívõ lakosság több mint 60%-a katolikus, ez megközelítõen 1000 családot jelent Pakson.
A térrõl a Tolnai útra kanyarodunk, Éi irányba, az Óváros felé. A Tolnai úton az
1950-es évek elején lett volna jó végigmenni, mert egy korabeli leírás szerint
így festett az utcakép: "Egyenes vonalve-

zetésû fasoraival, nívókülönbségek révén
adódó rézsû okos felhasználásával, amely az útvonal többszörös tagozását biztosítja, a város legszebb útszakasza. Legmagasabban az országút fekszik, ezt szegélyezi egy eperfasor, majd még egy mélyebben vezetõ gyalogút, mellette a szép
növésû akácsor, majd egy rézsû, és a rét
aljában nagyon szép, hatalmas nyárfák. A
talaj vizes, a dús növényzetû réten még
egy fûzfasor húzódik ferdén.
A különbözõ fafajták sorai szerencsésen vannak egymás mellé helyezve.
Több gondot kellene fordítani ápolásukra, a hiányoknak hasonló fajtákkal való pótlására. A fasorok az elõtte elterülõ rétnek a város parkjává való fejlesztéséhez méltó keretül szolgálhatnak,
amellett példát nyújtana a város más
sivár részeinek hasonló szellemben történõ fásítására." (Paks városképi és mûemléki vizsgálata, 1954.)
Azóta a Fõutca gesztenyefáit is kivágták, és csak az 1980-as évek közepétõl
megindult tervszerû parképítések oldják a városon átmenõ fõút szürke képét.
A rendszerváltás után "sikeres" privatizáció eredményeként a konzervgyár
megszûnt, épületeinek egy részét lebontották, másik részét átalakítva egy
második ipari parkot hoztak létre. A területen új lakóházak, kenyérgyár, fafeldolgozó és szerviz üzem, valamint az
Atomcenter bevásárlóközpont van. Itt
kapott helyet az európai hírû kortárs
mûvészet "temploma", a Paksi Képtár,
amelyet 2007. október 20-án nyitottak
meg. A volt konzervgyári teleptõl kelet-

re épült fel a Tesco áruház, mellette a
Penny és az új SZTK-rendelõ.
A volt konzervgyár után a jelenkor legnagyobb paksi ipari üzemének, a paksi
atomerõmûnek az iskolája, az Energetikai
Szakképzési Intézet impozáns épülettömbjének látványa készteti megállásra a
városnézõt. Az iskola 1986 szeptemberében mint PAV Mûszaki Szakközépiskola
kezdi meg mûködését, majd 1987-tõl
Energetikai Fõiskolaként biztosítja a közép- és felsõoktatási lehetõségeket az ország fiataljai számára. Az intézetben közel 500 középiskolás diák tanul.
Az intézet épületkomplexumát a Pécsi
Tervezõ Iroda csoportja tervezte, élén Várnagy Péter építésszel, aki ezért a munkáért 1989-ben Ybl-díjat kapott. Az intézethez egy 1000 adagos konyha is tartozik,
valamint egy sportcsarnok, melynek
hasznos küzdõtere 1150 m2.
Ezen modern épületkomplexumtól
alig 200 méterre van Paks egyik legrégebbi épülete, az 1746-ban épült Szent
Vendel kápolna. Barokk épület, klasszicizáló homlokzattal, Haffner János jómódú jobbágy építtette saját költségén.
Szent Vendel a pásztorok védõszentje.
Kultusza a XVI. sz. után különösen a
német-frank területen indult virágzásnak. Paksra a betelepülõ svábok hozták be tiszteletét. A szorgalmas, anyagias és vallásos nép nagy súlyt helyezett
az állattenyésztésre. Egyébként a betelepülés három ütemben történt 1686 és
1730 között, mert a török kiûzése után
Paks elnéptelenedett.
A Szt. Vendel kápolnától indultak el
végzetes útjukra azok a búcsúsok, akik

a Biskói réven át Kalocsára készülvén
1887. június 18-án kompra szálltak. A
hirtelen támadt szél miatt a 399 fõvel
túlterhelt komp felborult, és 216 ember
lelte halálát a hullámok között. Ez a
kompszerencsétlenség volt a város történetében a legnagyobb és legtöbb életet követelõ tragédia. Emlékére a volt
kompátkelõ helyének közelében, az
atomerõmû vízisport-telephelye elõtti
Duna-parton egy teljes alakos bronz
Krisztus-szobrot (Farkas Pál alkotása)
állíttatott az atomerõmû, amelynek felszentelését Paskai László hercegprímás
celebrálta 2000. június 16-án.
A kápolnát elhagyva megérkezünk a
város új központjába. Ugyanis ezt a területet jelölték ki a város intézményei számára. Itt található a polgármesteri hivatal, az ügyészség, rendõrség, a régi SZTK,
gyógyszertár, bank és az uszoda is. Ám az
erõmû bõvítésével kapcsolatos megtorpanások következtében az erre a területre
vonatkozó tervek érvényüket veszítették.
Viszont a polgármesteri hivatal elõtti tér
szépült és gazdagodott, mert itt áll Deák
Ferenc mellszobra, és az 1956-os emlékmû, melyek Gaál Tamás alkotásai. Az
elõbbit 2003. október 7-én, az utóbbit
2006. október 23-án avatták fel.
Városnézõ sétánkat folytatva, megérkezünk a városi könyvtár elé, itt kezdõdik
az Óváros, innen kezdve a legérintetlenebb a városkép. A könyvtár épülete zsinagógából lett átalakítva.
A betelepítés harmadik hullámának végén - 1730 - 35-40 zsidó család él Pakson,
számuk gyarapodott, és 1828-ban már
609 zsidót számláltak. 1920-ban 1891 zsidó élt Pakson, ez a lakosság 15,7%-a. Ettõl kezdve rohamosan csökkent a számuk, és 1944 júliusában közel 1500 fõt
vagoníroztak be a zsinagóga környékén
kialakított gettóból, és irányították a haláltáborokba õket.
A zsinagóga épületére vonatkozóan
elég bizonytalanok az adataink. Azt tudjuk, hogy Hirchinger István építette újjá
az 1890-1900-as évek között. Azt is tudjuk, hogy 1777-ben tûz pusztította el, majd újjáépítették, és az 1860-as évek közepéig még kétszer égett le és építették újjá.
A zsinagógát 1968-ban könyvtárrá alakították át, innen hirdeti meg Darvas József az "Olvasó Népért"-mozgalmat 1968.
július 5-én. Jelenleg a városi könyvtár
több mint 100 000 kötetének ad helyet az
épület.
A Dózsa György úton - régen Fõ utca tovább haladva, már a könyvtártól elénk
tárul a volt Budapest Bank épülete. Ezt az
épületet is Hirchinger István építette
1896-ban, és a millennium évében adták
át rendeltetésének. Ez az épület majdnem
mindig bankintézményeknek adott helyet, kivéve 1914-17 és az 1945-47-es idõszakokat. Az épület a belváros déli részének a legszebb épülete, annak ellenére,
hogy 1999-ben leégett, a bank elköltözött,
az épületet egy vállalkozó felújította és lakásokat alakított ki benne.
A volt banki épülettõl már feltûnik a katolikus templom tornya, majd a római katolikus Jézus szíve templom alatti bazársor és a volt Erzsébet Szálló monumentális épülettömbje.
Ezzel meg is érkeztünk az Óváros középpontjába, a Szent István térre.
A tér egyik jellegzetes épülete a bazársor, tetején az alábbi szobrokkal: Szt. Vendel a pásztorok, Szt. Flórián a tûzoltók és
Nepomuki Szt. János a vízimolnárok védõszentjeivel. A bazársor homlokzata korai romantikus stílusban épült, a XIX. sz.
közepére jellemzõ, tartózkodó boltkiképzésével hangulatot ad a térnek. A legújabb kutatások szerint már 1882-ben állt
az épület, és az eddig elõkerült adatok
szerint 1875 elõtt épülhetett. A bazársor
melletti szép park helyén 1981-ig lakóházak álltak, melyeket lebontottak.
A parkkal szemben álló épület helyén
egykor a Rudnyánszky-kúria állt. A kúria emlékét ma csak a Hangulat presszó
alatti pince õrzi, mert az épület tûz áldozata lett. 1902-ben kezdi építeni dr.
Stern Miksa fogorvos, kizárólag szállodának, ez volt a Vadászkürt Szálló és Étterem, ma imaház, presszó, és magánlakásoknak ad helyet.
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A teret egy másik és jóval monumentálisabb épület zárja le, mégpedig a volt
Erzsébet Szálló. A mai épület helyén
már 1763-ban áll a Hevesi Peregrius tulajdonában lévõ Aranyhajó vendégfogadó, melyet egy 1816-os felhõszakadás
összedöntött. Helyén már 1819-ben üzemel a Zöldfa vendéglõ, ám ezt 1842-ben
lebontották, mert kicsi volt. Helyére
1844 õszére építették fel a mai klasszicista stílusú épületet Zöldfa kávéház és
vendéglõ néven. 1900-1910 között csak
szállodaként mûködik, az 1920-as években a királyné tiszteletére az Erzsébet
Szálloda nevet kapta.
1960-ban a felsõ emeletét lezárták,
mert életveszélyessé vált, és 1971-79ben restaurálták az épületet, majd Ifjúsági és Úttörõház lesz. Az épületet
2005 novemberében megvette az
atomerõmû, és eredeti funkciójába állítja vissza.
A tér másik oldalán, mintegy annak
lezárásaként áll a Deák-ház földszintes,
klasszicista, barokk és kora eklektikus
stílusban épült mûemlék jellegû épülete, a volt Szeniczey-kúria. Deák Ferenc
1850 és 1874 között sokat tartózkodott
ebben az épületben, melynek falán emléktábla is õrzi ezt a tényt.
Deák Ferencet rokoni szálak fûzték
Pakshoz és a Szeniczey családhoz.
Ugyanis Deák Ferenc nõvére Jozefa
Nemeskéri Kiss József felesége.
Szeniczey Ferenc táblabíró neje pedig
Nemeskéri Kiss Katalin. Ezenkívül

1841-ben Deák Ferenc keresztapa volt
Szeniczey Ceciliánál. Így került a haza
bölcse Pakssal szorosabb kapcsolatba.
A Deák-házzal szemben az Erzsébet
Szálló mögötti parkban áll, mintegy a
tér teljes lezárásaként Tóth Emõke ivókútja, az úgynevezett "halas fiú".
A díszkút tervezésére Kiss Kovács
Gyula szobrász és Link Péter építész
kapott megbízást. Kiss Kovács Gyula
1985-ben meghalt, így munkáját felesége, Tóth Emõke szobrász és Polonyi
Károly Ybl-díjas építész vette át. A kút
ünnepélyes átadására 1987. június 4én került sor.
A kútnál, a parkolóban meg is állhatunk, a kocsiból kiszállva elsétálhatunk a Deák-ház melletti Cseh-Vigyázókúriához, melynek szépen fásított udvarán pihenhetünk, és megtekinthetjük az 1994-ben megnyílt Városi Múzeum kiállításait. A múzeum szakembereinek közremûködésével több mint tíz
éve folynak Dunakömlõdön, a Sánchegyen a római kori ásatások. Ezen a
dombon állt Lussonium kb. 52-350-ig.
Érdemes felmenni az ásatások helyszínére, és megtekinteni az ásatások és
erõd-helyreállítási munkálatok eddigi
eredményét.
Kedves természetbarátok! Nagyon röviden, egy meghatározott útvonal mentén így tudtam bemutatni városunkat,
mely város mindig szívesen látta és látja ma is az idelátogató vendégeket.
Beregnyei Miklós

A VOTT-ok történetébõl
Az 57. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozón
(VOTT), Gödöllõn a résztvevõk ajándékként kapták a szervezõktõl a
"VOTT 55 éve 1951-2005" címû
könyvet. A könyv a Villamosenergiaipari Országos Természetbarát Találkozók történetét dolgozza fel.

nyezzek mint tájfutó. Utána az összes
VOTT-on - egy kivételével - részt vettem. Nagyon gyorsan illeszkedtem be a
mozgalomba, mert a 27. találkozón már
a terepkitûzésen is részt vettem. A 30.
találkozó volt, ahol elõször önállóan
szerveztem meg a terepversenyt. Azóta
pedig nem tudok leállni, és csinálom
kérve, kéretlenül.

A

Melyik volt a legkedvesebb versenyed?

könyv szerkesztõ munkabizottságának tiszteletbeli elnökével és vezetõjével ültem le beszélgetni a
VOTT-ok történetérõl.

- Aligha tudnék úgy választ adni, hogy
azt mondjam, a többieket nem helyezem
háttérbe, mert számomra mindegyik kedves. Talán az 1982-es 32. sárospataki találkozó volt, melyen kiemelkedõen fantasztikus hangulat uralkodott, és olyan
kedves élmények élnek bennem, mint a
medencebál.

Czibulya János, a szerkesztõ munkabizottság tiszteletbeli elnöke:
- A November 7. erõmûben voltam
üzemmérnök, utána az MVM-be mint
osztályvezetõ, majd mint mûszaki tanácsadó a termelési igazgatóságon dolgoztam.
1979 óta vagyok nyugdíjas, jelenleg 90
éves vagyok.

Hogyan kapcsolódtál a VOTT-hoz?

- A világháborút követõen az elektromos mûveknél dolgoztam, és az elektromos mûvek természetjáró szakosztályának tagja voltam Kara Jánossal, Bányász
Rezsõvel és a többi idõsebb kollégával. Õk
szerettették meg velem a turizmust. 1960ban vettem elõször részt a VOTT-on mint
vendég. 1967 óta mint versenyzõ is részt
vettem. Késõbb az MVM vezérigazgatójának megbízása alapján intézõbizottsági
tagként vettem részt a mozgalomban és
szerveztem a találkozókat. 1993-tól 2003ig családi okok miatt nem tudtam részt
venni a munkában - a lebénult feleségemet ápoltam. Az 53. VOTT-on, Debrecenben kapcsolódtam ismét be a szervezõmunkába.
A 25. találkozón volt az elsõ tájfutó
versenyünk, ezt a versenyt Varsányi
Endre szervezte. A 30. találkozóig Var-

Mióta vannak tájfutó versenyek?
sányi Endre volt a terepfelelõs, a segítõtársa a Bacsó Nándi volt. 1980-tól
Nándit kértem fel a terepversenyek
megszervezésére. Az elsõ versenyt éppen Pakson szervezte meg.
Milyenek voltak a VOTT-ok a kezdeti
idõszakban, milyen versenyekbõl álltak?
- 1951-tõl 1975-ig a találkozók szervezését a találkozó kollégiuma, illetve intézõ-

bizottság végezte teljesen társadalmi
munkában és önállóan. A munkát az akkori szakszervezet segítette.
1975-ben a szakszervezeten belül létrejött egy sportbizottság, aminek Nándi is
a tagja lett. Az akkori elõírásoknak megfelelõen a vezérigazgató csak a szakszervezeteken keresztül tudta anyagilag támogatni a mozgalmat.
1980-tól Nándi mint a terepverseny és
Szinok Gábor Hódmezõvásárhelyrõl pedig a városismereti verseny felelõse volt
mellettem.
1951-tõl 1970-ig csak terepversenybõl
állt a VOTT. 1963-tól a terepversenyen belül külön szenior kupát alapítottunk.
1970-tõl van városismereti verseny is.
1972-ben Kazincbarcika alapította meg a
"Városismereti vándordíjat", mely a mai
napig is az egyik legértékesebb vándordíjunk. A városismereti versenyek megszervezésével a történelmi és egyéb környezeti ismeretek elég komolyan érvényre jutottak, és így a városismereti verseny
testesíti meg a fejlõdést.

Hogyan alakult ki, hogy éppen július
elsõ hétvégéjén kerül megrendezésre
a találkozó?
- Kezdetekben többségében sátortáborozás volt a versenyeken, de ahogy növekedett a résztvevõk száma és az igények
is nõttek, szükségessé vált, hogy megfelelõ ellátást és szálláshelyet biztosítsunk
a résztvevõknek. Így elsõsorban diákkollégiumokra gondolhattunk, amik csak akkor ürültek meg, amikor a tanítási évnek
vége volt.

- A 25. VOTT-on volt elõször tájfutó verseny. Ezt megelõzõen egy nap alatt lebonyolították a két nagy versenyt, az összes
kategóriájával.
Tíz éve alakult ki ez a versenyzési forma, ami ma is van. Pénteken van az egyéni tájfutás, szombaton a terepverseny és
vele párhuzamosan a városismereti verseny. Az összesített eredményt két egymástól teljesen függetlenül versenyzõ csapat hozza létre, tulajdonképpen a számítógépes értékelésnek köszönhetõen és annak, hogy minél ösztönzõbb legyen a versenyzés, hogy minél több díjat tudjunk
kiosztani.
A mai VOTT-okon a résztvevõk létszáma évek óta 4-500 között van.

Mi a következõ feladat?
Bacsó Nándor, a szerkesztõ munkabizottság vezetõje:
- Én gyakorló mérnökként Ajkán az
erõmûben kezdtem az egyetem után
közvetlenül, majd a borsodi erõmûbe
dolgoztam. Az MVM-ben fõmérnökként
fejeztem be a pályafutásomat. 1960-ban
kezdtem és 1992-ben mentem nyugdíjba. Azóta sem szakadtam el az MVMtõl, hiszen a HÉRA alapítványnál dolgozom és természetjárással foglalkozom.
Az MVM sportegyesületének a természetjáró szakosztályát vezetem immár
27 éve, 72 éves vagyok.

Mikor vettél részt elõször a VOTT-on?
- Én a 25. találkozón találkoztam elõször a VOTT-tal, amikor Varsányi Endre barátom elvitt engem, hogy verse-

- Nagy várakozással vagyunk a következõ 58. VOTT irányába, melyet a Paksi
Atomerõmû Zrt. és az Atomerõmû Sportegyesület rendez 16 év után újból.
Én Pakshoz nagyon szorosan kötõdöm,
hiszen az atomerõmû létesítésében,
üzembe helyezésében 1977-tõl 1990-ig
aktívan részt vettem, és itt is laktam Pakson. Ma is azt mondanám, életem legkedvesebb idõszaka volt ez, szakmailag is és
emberileg is rendkívül jól éreztem magam.
Bízunk abban, hogy van jövõje a VOTTnak, ennek a versenynek, hiszen a jókedvre, egészségre és kitartásra a villamosenergia-iparban dolgozóknak is szükségük van.
Köszönöm a beszélgetést és további jó
egészséget kívánok!
Wollner Pál

2008. június

13

Évrõl évre nõ az igények száma
A paksi atomerõmûben 2000-ben alakult a Humán Alapítvány azzal a céllal, hogy az erõmû nehéz élethelyzetbe került munkavállalóinak, nyugdíjasainak és azok családtagjainak segítséget nyújtson. Az alapítvány elsõsorban a rászorultak gyógyulásához,
rehabilitációjához, gyógykezeléséhez,
a tartósan munkaképtelen vagy csökkent munkaképességû, valamint az
elhalálozott munkavállalók gyerekeinek tanításához nyújt anyagi segítséget egyszeri vagy folyamatos szociális
támogatást folyósítva.

A

z alapítvány mûködésérõl, munkájáról a kuratórium elnökétõl, dr.
Angyalné Kiss Bernadettõl kaptam
tájékoztatást.
- Már biztosan látható, hogy ez évben
36 millió Ft-tal gazdálkodik az alapítvány. Az atomerõmû által eddig biztosított támogatás az idei évben kiegészült,
mivel ez évtõl az atomerõmû segélyezési rendszere a jóléti osztály kezelésébõl
az alapítványhoz került. Úgynevezett
normatív összeggel vettük át a juttatásokat, melyeket eddig baleseti és betegségi segélyezés keretében kaptak a
munkavállalók. A támogatás nettó öszszege növekedett, mert míg eddig a temetési segélyen kívül a többi segély járulékkötelezett volt, mostantól az alapítvány által nyújtott támogatásokat
adókötelezettség nem terheli. Az igényeknek megfelelõen külön formanyomtatványok vonatkoznak a normatív
és külön a mérlegelés alapján történõ támogatásokra. A normatív támogatást
csak az aktív munkavállalók vehetik

igénybe. A nyugdíjasoknál mérlegelés
alapján történik a támogatás kiutalása.
A normatív igényekrõl orvosi minõsítést is figyelembe véve dönt a kuratórium, a mérlegelés útján történõ támogatásnál pedig az indokok, a jövedelmi
helyzet az elsõdleges szempont. Itt például figyelembe vesszük a család egy
fõre jutó jövedelmét, a betegség költségeit stb. A kuratórium a támogatások
tekintetében vagy egyszeri összeg odaítélésérõl, vagy egy évre szóló havi rendszeres támogatásról dönt. Évrõl évre nõ

az igények száma. Ebben az évben a
megváltozott segélyezési rend miatt az
elsõ 5 hónapban 202 kérelem érkezett.
Dr. Angyalné Kiss Bernadett elmondta,
hogy az alapítványnak az atomerõmû támogatásán felül bevétele származik a magánszemélyek jövedelemadójának 1%ából. Ez a tavalyi évben 3,3 millió forintot
jelentett, amit ezúton is köszönnek minden adakozónak. Elõzõ években kaptak
támogatást a munkavállalóktól meghatározott céllal is, nehéz helyzetbe került kollégáik, vagy elhalálozott munkatársaik

Mintaértékû neveléssel és
képzéssel ismerkedtünk
Társaságunk több mint ötvenfõs minõsített oktató személyzetének idei
szinten-tartó pedagógiai-pszichológiai továbbképzése május 14-15. között Pannonhalmán és Gyõrben került sor. Dr. Antalovits Miklós egyetemi tanár által kiválóan elõkészített tematika alapján betekintést
nyertünk egy mintaértékû középiskolai nevelés és egy profi felsõoktatási képzés titkaiba.

A

z idei továbbképzésünk május 14-én
Pannonhalmán egy tájékoztató film
megtekintésével kezdõdött. Átfogó
képet kaptunk a bencés szerzetességrõl,
majd avatott kísérõ segítségével megtekintettük a Fõapátság épületeit is. Ezt követõen Hardi Titusz OSB, magyar, történelem és francia szakos középiskolai tanár,
a gimnázium igazgatójának "A Szent Benedek Rend (Ordinis Sancti Benedicti OSB) fõ hivatása: oktatás, nevelés." c. elõadását hallgathattuk meg. Választ kaphattunk az alábbi kérdésre: Mi a titka annak, hogy a bencés rend gimnáziumaiból kerülnek be a felsõoktatásba a legjobban felkészült diákok? A minõségi oktatás mellett valamennyi rájuk bízott gyermekkel nagy odafigyeléssel törõdnek. Érdemes Benedek ezerötszáz éve megírt regulájából egy ide illõ sort idézni: "Legyen,
ami az erõs után vágyódik, de a gyengét
se riassza vissza." A tantermekben, a
könyvtárban és a kollégiumi szobákban
tett séta után egy kötetlen beszélgetést
folytathattunk dr. Várszegi Asztrik OSB,
pannonhalmi fõapát úrral, "A KÖZVETÍTÕ" c. film megtekintése kapcsán felvetõdõ kérdésekrõl. A szellemi táplálékok
után következett a vadonatúj pincészet
megtekintése, melyet egy jól sikerült borkóstolóval, majd a Gyõrbe történõ utazással zártunk.
Május 15-én elsõ utunk a Széchenyi István Egyetemre vezetett, ahol elsõként Dr.
Szekeres Tamás, egyetemi tanár, rektor
számolt be a gyõri felsõoktatás négy évtizedes sikertörténetérõl. Dr. Galli Csaba, a

Felnõttképzési Központ igazgatója és Kovács Miklós, a Mûszaki Tanárképzõ Tanszék mérnöke ismertették az internet alapú távoktatás és az e-learning portálok
alkalmazásának valamint a digitális tananyagfejlesztés (kurzusok) menedzselésének tapasztalatait. Az általuk is használt Coedu rendszer ma Magyarországon
a legnagyobb számú felhasználó által
használt távoktatási alkalmazás, melyet a
közoktatásban, a felsõoktatásban és a felnõttképzésben is egyaránt használnak. A
rendszer szó használat indokolt, hiszen a
Coedu Tudásháló szoftver tartalmazza a
tananyagszerkesztõ, a tananyag-megjelenítõ,és képzések adminisztrációját elvégzõ (tutori és tanulmányi osztály) alkalmazásokat. Megtudtuk, hogy a közel
tízezer gyõri hallgató életében egyre meghatározóbb lesz az elektronikus tanulás,
azaz az e-learning, ami a távoktatásban
már bevált, sõt az elsõ végzettek már átvehették a diplomáikat, akik csupán ez alkalommal látogattak el elõször a gyõri
campusba. Tanulságos a legutóbbi közvélemény-kutatás eredménye (mellékelt diagram), melybõl kitûnik, hogy a hallgatók
többsége már elfogadja az új rendszert, az
e-learningot.

Gál Péter egyetemi docens, az Audival
közösen létrehozott tanszék vezetõje vázolta a legfõbb terveiket, a hallgatók nemzetközi projektekbe történõ bevonásának
nevelõ, motiváló hatásait. Megtudtuk,
hogy a Formula Student keretén belül a
bécsi egyetem diákjaival közösen fogják
a gyõri egyetemisták egy versenykocsi
részegységét fejleszteni, sõt gyártani.
Dr. Varga Zoltán egyetemi docens segítségével bepillantást nyertünk az alternatív hajtású jármûvek gyõri versenyeinek tapasztalataiba. Látogatásunk idején
a tanár urak jelezték a diákjaik merész
terveit, de azóta, a híradásokból megtudtuk, a gyõri csapat idén elsõ alkalommal
vett részt az energia-hatékony jármûvek
dél-franciaországi Nogaroban rendezett
Shell Eco-marathon versenyén. A széchenyisek a városi jármûvek kategóriájában
neveztek. A napelemes, villamos hajtású
jármûvük az elsõ olyan magyar tervezésû és készítésû autó, amely csak megújuló energiával, káros anyag kibocsátás
nélkül üzemel. Kategóriájukban elsõk
lettek, és elnyerték a városi jármûvek
napelemes energiaosztály kupáját. Gratulálunk!
Sipos László

családjának megsegítése céljából. Három
éven keresztül, a munkaerõ-kölcsönzés
ideje alatt az Atomix Kft. is támogatta a
kuratóriumot évi másfél millió forinttal.
Az alapítványhoz csatlakozó Padosz az
induláskor és a rákövetkezõ évben 500500 ezer Ft hozzájárulást adott. Az AlternArt Mûvészeti Egyesület karácsonyi
jótékonysági akciója jóvoltából 81 700 Fttal nõtt az alapítvány bevétele, míg a kivonásra került 1 és 2 forintos pénzérmék
gyûjtésébõl pedig 70 000 Ft-tal.
Az alapítvány a 2007-es évben rokkantak, hosszan tartó betegség alatt állók,
családok és gyermekek támogatása, valamint egyéb okok miatt anyagilag rászorultak megsegítése jogcímén összesen 78
személy részére utalt ki támogatást.
A megnövekedett feladat miatt az alapítvány jövõbeli tervei között többek között szerepel számítógépes nyilvántartás fejlesztése, a számlavezetés megváltoztatása, az OTP-vel való internetes kapcsolat jobb kihasználása, valamint a betegségi segélyezés vonatkozásában az
egynapos sebészeti beavatkozások megjelenésével a mûtéti támogatások felülvizsgálata.
A PA Zrt. Humán Alapítvány kuratóriuma a továbbiakban is várja a támogatókat, és köszöni az atomerõmû vezetésének, valamint minden támogatónak, hogy
hozzájárulásukkal segítették az alapítvány mûködésének eredményességét. Tevékenységükrõl a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatni kívánják a munkavállalókat. Az alapítvánnyal kapcsolatos
információk a PA Zrt. Társasági Portálrendszerén, a Humán Igazgatóság honlap Humán Alapítvány alpontjában megtalálhatók.
Lovásziné Anna

NJSZT-közgyûlés
A Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság (NJSZT) rendes évi közgyűlését tartotta 2008. május 22-én Budapesten. Mivel a meghirdetett időpontra a tagság fele +
1 fő nem jelent meg (el sem fértek volna),
ezért a közgyűlést fél órával elhalasztották.
Szakmai program előhozásával dr. Detrekői
Ákos, akadémikus igen érdekes, előadását
hallgathattuk meg "Informatika - helymeghatározás" címmel.
Az elnöki és a közhasznúsági beszámolók
után egyhangúlag fogadták el a 2008. évi
pénzügyi tervet is. Az évek sora óta változatlan
tagdíjak és támogatások összegét most sem
emelte, változatlanul hagyta a közgyűlés.
A társaság kulcsszerepet vállal az informatikai
írástudás (ECDL) társadalmasításában. Az Európai Uniót megelőzve meghirdette a Digitális
Esélyegyenlőség (DE!) programját - tartalmilag
megegyezik az EU e-Befogadás programjával.
Több mint 17 000 diák részvételével szakmai versenyeket rendez. (Nemes Tihamér számítástechnikai és alkalmazói, Logo-programozás, Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék verseny).
Majd egy tucatnyi (11) szakmai szervezetet
működtet (beágyazott és ambiens rendszerek, Gazdaságinformatikai, Kutatási és Oktatási Fórum, Fuzzy Társaság, Mesterséges
Intelligencia, Logo, Számítógépes Grafika,
Alak- és Képfelismerés, Intelligens kártya,
Fogyatékkal élők stb.).
Teret ad és támogatja a területi, városi szervezetek tevékenységét.
Aktívan közreműködik nemzetközi konferenciák hazai megszervezésében (Európai Orvosinformatika, Elektromos és elektronikus mérnökök, Számítógépes társadalom, Szoftver Elmélete és Gyakorlata európai konferenciái).
A "Mi újság" című, tagoknak szóló hírlevél
szerkesztői díjat nyert idén a szakújságírók
szövetségétől.
A szervezet nyílt, bárki tagja lehet, aki elfogadja szabályzatát, működési rendjét gyulai

Nukleon névvel tudományos
mûszaki folyóiratot indított
a Magyar Nukleáris Társaság
Tisztelt Tagtársak!
A Magyar Nukleáris Társaság (MNT)
újabb nagy fába vágta fejszéjét: Nukleon
névvel tudományos mûszaki folyóiratot
indítunk, ezzel is segítve, gyarapítva a
rendszeres magyar nyelvû publikálás lehetõségét.
A hosszas elõkészítõ munka eredményeként elkészült, és 2008. május 26án megjelent az elsõ szám. A kor kihívásainak megfelelõen a Nukleon elektronikus formában jelenik meg, ezáltal
csökkentve a környezet terhelését, egyszerûbbé téve az archiválást, és nem
utolsósorban így kevesebb költséget jelent a folyóirat kiadása.
A folyóirat elérhetõ az MNT új weboldaláról (www.nuklearis.hu vagy
mnt.kfki.hu) vagy közvetlenül a
http://mnt.kfki.hu/Nukleon/ oldalon.
Terveink szerint a reaktorfizika, a
termohidraulika, a fúziós technológia,
az üzemeltetés és a hatósági szabályozás mellett a radiokémia, a sugárvédelem és a radioaktív hulladék kezelésé-

nek területérõl érkezõ cikkeket is közreadhatunk majd. Bízunk benne, hogy
a tapasztalt tudósgeneráció mellett a fiatalok írásait is rendszeresen olvashatjuk oldalainkon. A színvonal emelését
szolgálja a cikkek lektorálása a szakterület hazai képviselõivel.
Ezúton (is) szeretném megköszönni a
fõszerkesztõ (Cserháti András), a szerkesztõbizottság (Czibolya László, Hadnagy Lajos, Kocsis Gábor, Neubauer István, Pázmándi Tamás), a technikai szerkesztõk (Paitz Gábor és Szántó Péter) és
az elmúlt hónapokban "tisztség nélkül"
segítséget nyújtók munkáját.
Kívánom, hogy böngésszék, olvassák
haszonnal a Nukleon elsõ számát, és aztán a továbbiakat sok-sok éven át! Kérem,
írják meg véleményüket, észrevételeiket
is, de nézzék el nekünk a gyermekbetegségeket! És ne feledjék, a folyóirat csak akkor lesz sikeres, ha az olvasók rendszeresen szerzõkké válnak.
Pázmándi Tamás
a Magyar Nukleáris Társaság elnöke

Szoboravatás
Ünnepi külsõségek között - külföldi követségek katonai attaséi elõtt, díszszázad, katonazenekar, lovas huszárok
részvételével - felavatták gróf Batthyány Lajos tragikus sorsú elsõ miniszterelnökünk szobrát Budapesten. Stremeny Géza alkotását Gyurcsány Ferenc
kormányfõ a honvédelmi miniszter és a
vezérkari fõnök társaságában leplezte
le 2008. április 15-én - az elsõ felelõs
magyar kormány elsõ pest-budai ülésének 160. évfordulója alkalmából.
Az új szobor a Batthyány tér déli oldalán áll. Az alkotása azt a pillanatot ábrázolja, amikor az elsõ magyar miniszterelnök Bécsbe érkezik a Dunán, hogy
az uralkodóval szentesíttesse az 1848.

évi áprilisi törvényeket. Batthyány
egyik kezében a törvényeket tartja, míg
oldalán a kard jelzi, hogy õ volt a magyar honvédség megalapítója is. Az egykori miniszterelnök alakja egy stilizált
hajón áll. A hajó a mûvész szándéka
szerint a helyzet törékenységét is kifejezi, Batthyánynak azt a történelmi szerepét, amelyben a jog eszközeivel próbált egyensúlyozni a két szembenálló
oldal, az udvar és a polgári forradalom
képviselõi között. A hajó orrán a Batthyány -címer madara, egy pelikán ül,
s maga a címer is látható a hajón.
Tavaly Batthyány emlékév volt, születésének (1807. április 25.) 200. évfordulója
alkalmából.
gyulai
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Újjáalakul
az Energiagazdálkodási
Tudományos
Egyesület paksi
csoportja

N

em biztos, hogy elég az, ha valaki
nagy hozzáértéssel és szorgalommal
mûveli a közvetlen tevékenységéhez
tartozó szakterületét. Megállhatunk-e
saját íróasztalunk határán? Nem!
Nagyobb kitekintés kell. Ráadásul az energetika, a maga sajátos kapcsolódásaival,
manapság több mint egy szokványos szakma. Aki ezt mûveli, a társadalom közegében
is fontos szerepet vállal. Véleménye a
legkülönfélébb körökben válhat mértékadóvá. Kérdezhetik otthon, ismerõsök közt,
szakmai kapcsolatok révén vagy külföldi útjain. Érdeklõdhetnek nála az energiahelyzetrõl, a várható változásokról, árakról,
környezetvédelmi hatásokról vagy akár a
nukleáris reneszánsz, esetleg a hidrogénalapú energetika esélyeirõl.
Éppen ilyen információk gyûjthetõk be
- többé-kevésbé feldolgozott formában sok szakmai szervezetnél.
Az atomenergetikában és az atomerõmûhöz kapcsolódó szakterületeken ma
is folyamatosan tevékenykedik pl. a Magyar
Atomfórum, a Magyar Nukleáris Társaság
(MNT) vagy a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület (MEE), és további szervezetek is
léteznek.
Az
energetika,
energiagazdálkodás területén a kilencvenes
években sajnos végbement a szakmai szervezetek közt egyfajta politikai alapú osztódás, ami máig érezteti a hatását. A nagy
múltú Energiagazdálkodási Tudományos
Egyesület (ETE) mellett megújító szemlélettel megjelent a Magyar Energetikai Társaság
(MET). E kettõsség akkoriban vonzott
néhányakat (találtak nekik jobban tetszõ
szellemiségû szervezetet), míg sok korábbi
ETE-tag inkább elbizonytalanodott, elfordult
mindkét szervezettõl. Például az egészséges
szakmai versengésen túlmutató hangnemû
megnyilvánulások miatt. Mára a helyzet
gyakorlatilag megnyugodott, minden szervezet tud a többiekkel együttélni, a viták
nem mennek túl az elfogadható mértéken.
Az ETE továbbra is létezik, sõt sok
témában kifejezetten aktív. Köreibõl
ugyanakkor hiányzik az 1995 táján szép
csendben kimúlt paksi atomerõmûvi csoport, vagy ha úgy tetszik, a Nukleáris Szakosztály. 1977 óta mûködött ilyen, fénykorában 60 fõ körüli tagságot számlált.
Arra tennének most néhányan kísérletet
(meg kell mondani, nem elõször), hogy az
ETE újjáalakuljon Pakson is. Mindezt nem
a felsorolt és nem említett szakmai szervezetek rovására, ellenében, hanem
velük akár együttmûködve is. Miért gondolják a kezdeményezõk, hogy a korábbinál
nagyobb az esély az újjáalakulásra? A fentiek szerint ez jó a paksi mûszaki szakembereknek és jó az ETE-nek is. De jó a Paksi
Atomerõmû Zrt. vezetésének is. Minden szervezet segíti az atomerõmû szakmai beágyazódását, javítja társadalmi kapcsolatait,
támogatja a nukleáris energetika elfogadását. Erre különösen szükség lehet pl.
10 éves távlatban, ha a további atomrõmûvi
blokkok létesítése komolyabban felmerül.
A világ újra kezd az atomenergia felé
fordulni. A minden határon túl növekvõ
kõolajár (amely magával húzza a földgázét
is) és a sokak szerint agyontámogatott
megújuló energiaforrások ára az olcsó atomot még vonzóbbá teszi. Az elzárható
földgázcsapok és pár napos gáztartalékok
felértékelik a kétévnyi üzemanyagot készletezõ atomerõmû villanyának ellátásbiztonságát. Ugyanakkor a klímavédelem a
szén-dioxid-kibocsátás nélküli technológiák hányadának növelését igényli.
Június közepe táján egy rendezvény
körvonalazódik az atomerõmûben. Az
ETE helyi szervezeti újjáalakulása mellett elõadások is lesznek. Minden bizonnyal egy ETE-vezetõ ad tájékoztatást az
EU energiapolitikájáról, annak végrehajtási problémáiról, kitérve a nukleáris energetika szerepére is. Egy másik elõadás
bemutatná az atomenergetika hazai
jövõjével kapcsolatos nézeteket. A rendezvényre minden érdeklõdõt szeretettel
várnak a szervezõk.
Cs.A.-P.Z.

2008. június
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Elkezdõdtek az érettségik

z elsõ vizsganapon 2008. május 5én a magyar érettségi írásbelivel elkezdõdtek az idei érettségi vizsgák.
A középszintû írásbeli érettségi két, egymástól jól elkülönülõ részbõl állt. Az elsõ
egy szövegértési feladatsort tartalmazott:
a Mindentudás Egyetemén elhangzott elõadás kapcsán született interjú Nádasdy
Ádám nyelvésszel a nyelv változásáról.
Az írásbeli vizsga másik összetevõje szövegalkotási feladat volt. 3 órában, 60 pontért három feladat egyikét kellett megoldani. Ezek közül az érvelési feladat Ancsel Éva egy bekezdése alapján annak kifejtése volt, hogy a technika XX-XXI. századi eredményei hogyan befolyásolják az
egyén önálló gondolkodását (mennyiben
erõsítik, illetve gyengítik a gondolkodás
eredetiségét, miként változnak meg például kulturális szokásaink a készen kapott elemektõl). Mûelemzésre Petelei István A könyörülõ asszony címû novelláját
lehetett választani, a vizsgázóktól a mû lélektani folyamatainak, illetve az azokat
megjelenítõ eljárásoknak a kibontását
várták. A magyar novella történetének
ebbõl a korszakából való, hasonló problematikájú mûvek részét képezik a középiskolai anyagnak; a kitûzött szempontok
alapján jól megközelíthetõ ez a szöveg.
Az összehasonlító mûelemzés Berzsenyi
Dániel Horác címû költeményének és Vas
István szintén Horatiust idézõ versének
összevetése volt. A feladat a jól érzékelhe-

tõ közös motívumok hasonló és eltérõ felhasználásának bemutatását kérte.
A matematika középszintû írásbeli
vizsgán két feladatlapot kellett megoldani. A vizsga idõtartama 180 perc volt. Az

Tanév végi sikerek
Hajráztak az ESZI-s lányok

É

rdemes volt az Energetikai Szakközépiskola (ESZI) két idegen nyelvi
menedzserasszisztens tanulójának
Gallusz Ivonnak (V.) és Kovács Gabriellának (VII.) indulnia az országos szakmai
tanulmányi verseny Egerben rendezett
döntõjén, mert mindketten olyan eredményesen szerepeltek, hogy felmentést kaptak a képesítõvizsga alól, és csak az üzleti tervüket kellett megvédeniük. A versenyen gyakorlatilag egy komplex képesítõ
vizsga várt a tanulókra, ahol minden tantárgyból az év végi követelmény szerint
kellett írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgát tenniük, tételeket húzniuk.

A minisztertõl vették át a jutalmat

Szintén országos szakmai tanulmányi
verseny döntõjébe jutott Kovács Adrienn és
Schmidt Anita 13. D pénzügyi-számviteli
ügyintézõ szakos tanuló. Tudásbeli megmérettetésüket siker koronázta, hiszen
mindketten felmentést kaptak a képesítõ
vizsga alól. Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek, könyvvezetés és
beszámolókészítés tantárgyból Spiesz Judit, számítástechnika és adatfeldolgozási
ismeretek tantárgyból Mittlerné Kövér
Éva, vállalkozásgazdálkodási ismeretekbõl
Kószó Krisztina volt a felkészítõ tanáruk.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre a
Pénzügyminisztériumban került sor, ahol
a jutalmakat Veres János pénzügyminiszter személyes adta át.

Egy millió forintot nyertek

Sikerrel szerepelt az ESZI a középiskolai diákok pénzügyi kultúrája fejlesztésének támogatására az Öngondoskodás Alapítvány és a Magyar Nemzeti Bank által
közösen kiírt pályázaton. A támogatás

I. feladatlap 10-12 feladatot tartalmaz,
amely az alapfogalmak, definíciók, egyszerû összefüggések ismeretét hivatott ellenõrizni. A II. feladatlap két részre oszlik, egyik felében a feladatok egy vagy

több kérdésbõl állnak, a második rész három, egyenként 17 pontos feladatot tartalmaz, amelybõl a vizsgázó választása szerint kettõt kell megoldani, és csak ez a kettõ értékelhetõ.
A történelem írásbeli feladatsort körülbelül 60 százalékban a magyar, 40 százalékban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az öszszes feladatnak körülbelül 50 százaléka a
XIX. és a XX. század történelmérõl szól.
A minimumszintet könnyedén teljesíthetik a diákok, hiszen például a térképismeretre alapuló kérdéseket egy gyengébb
képességû vagy gyengébb felkészültségû
diák is gond nélkül meg tudja oldani. A
jeles elérése viszont nem könnyû, alaposan át kell látni a kifejtõs kérdéseknél az
adott kort, a történelmi összefüggéseket.
Ez utóbbiak közül hármat kellett választaniuk a maturálóknak. Magyar történelembõl feldolgozhatták az 1956-os
forradalom okait, a II. Magyar Hadsereg
Don-kanyari tragédiáját, Magyarország
18. századi demográfiai viszonyait, a magyar nyelv államnyelvvé válását, az államalapítás témakörét vagy Erdély társadalmi, rendi tagozódását. Az egyetemes
történelem esetében az ipari forradalomra és a reformációra kérdezett rá a teszt.
A tételek hármas csoportba voltak rendezve - két magyar és egy egyetemes történelemtétel, s ezekrõl kellett írni két kisebb és egy hosszabb esszét.
LTI

Vizsgáznak a szakmák az ESZI-ben

azon középfokú oktatási intézmények felé irányult, melyek vállalták, hogy tanrendjükben helyet biztosítanak az alapítvány és az MNB Pénzügyi Oktatási Program (POP) elnevezésû kísérleti tantárgy
oktatásának. 24 más iskola mellett az ESZI a pályázaton 1 millió forintot nyert, és
ezzel referenciaiskolaként fog mûködni a
megyében.
Gratulálunk ehhez a szép pénzügyi és
egyben oktatási sikerhez!

Az ESZI-bõl került ki a tanulói
verseny legjobb szövegszerkesztõje
Sikeresen szerepeltek az ESZI-s lányok
az Országos Tanulói Teöreök Aladár Szövegszerkesztõi Verseny elõdöntõjében is,
ami alapján 7 tanulót hívtak be az országos megmérettetésre. A feladat abból állt,
hogy 10 perc alatt a lehetõ legtöbb korrektúrát (csere, átírás, áthelyezés, törlés, formázás) kellett megoldani a fájlból letöltött
nyers szövegben.
Ez a verseny annyiban különbözött a többi szövegszerkesztõi versenytõl, ahol kortól,
gyakorlati tudástól és tanulási évtõl függetlenül indulnak a diákok, hogy itt szigorúan
azonos tudásúak, a szövegszerkesztést azonos ideig tanultak versenyeznek egymással.
Mindenki a saját képességének, gyakorlati
tudásának megfelelõ kategóriában indul, és
e szerint értékelik eredményét.
Az ESZI lányai három kategóriában képviselték iskolájukat. A 10-11. évfolyamosok
között elsõ helyet szerzett Szente Barbara
(11. D oszt., felkészítõje Nagy Éva), második
lett Bartha Krisztina (10. D) és harmadik
Borsi Lídia (10. D, mindkettõjük felkészítõje Fórizsné Martos Klára). A 12. évfolyamosok között, akik 2006 szeptemberétõl heti
1 órában tanulják a szövegszerkesztést,
Molnár Beáta (12. D) a 3. és Brezovszki
Andrea (12. D) 4. helyen végzett (felkészítõjük: Fórizsné). A 13. évfolyamosok között
Wieszberger Judit indult (felk. Fórizsné),
és megszerezte az elsõ helyet. Wieszberger Judit azonban nemcsak itt szerzett gyõzelmet, õ lett a 2008. évi tanulói verseny legjobb szövegszerkesztõje. A 2008. évi országos tanulói szövegszerkesztõ versenyen a
három legjobb versenyzõ (Wieszberger Judit, Molnár Beáta, Brezovszki Andrea) eredménye alapján a paksi Energetikai Szakközépiskola érdemelte ki az 1. helyezést.
Az ESZI-s lányoknak gratulálunk szép
eredményeikhez, és kellemes nyarat kívánunk!
Lovásziné Anna

2008.

május 19-én megkezdõdtek
a szakmai vizsgák az ESZIben. Nyolcféle vizsga folyik egy idõben. A
számítástechnikai programozó és a szoftverüzemeltetõ, az ipari elektronikai, a
környezetvédelmi, az elekrotechnikai, a
gépésztechnikus, a pénzügyi-számviteli
ügyintézõ és az idegen nyelvi menedzserasszisztens szakképzésben részt vett, az
ESZI-ben ötödévesként végzõ 111 diák áll
most igen összetett feladat elõtt.
A szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és
gyakorlati részbõl állnak. A szóbeli és az
írásbeli feladatsorok központi feladatokat
tartalmaznak, melyeket az illetékes szakminisztériumok állítanak össze. A feladatsorok megoldására legkevesebb 120, legtöbb 300 perc állt a rendelkezésre. Az idei
írásbeli vizsgákat a nehéz feladatsorok ellenére az ESZI-s diákok többsége könnyen
teljesítette. Az eredményeik összhangban
vannak az évközi osztályzatokkal. Az írásbeliken tehát túl vagyunk, jöhetnek a gyakorlati vizsgák. Itt annyi a könnyebbség,
hogy a vizsgafeladatokat az ESZI szaktaná-

rai állították össze, és a helyszínek is az ismerõs hazai pályák: az ESZI és az erõmû
gyakorlati oktatótermei, mûhelyei. Különleges megmérettetés a szakdolgozat készítése és védése. Ennek a próbatételnek csak
a számítástechnikai programozóknak kell
eleget tenniük. Az utolsó vizsgarész a
2008. június 13. és 26. között lezajló szóbeli vizsgák lesznek. A vizsgázók egy-egy
vizsgabizottság elõtt adnak számot tudásukról. Minden bizottság élén a szakminisztériumok által kijelölt külsõ elnök áll,
tagja még az illetékes kamara által delegált
kamarai tag, a kérdezõtanárok pedig az
ESZI azon szaktanári közül kerülnek ki,
akik a diákok képzésében részt vettek.
Kívánjuk, hogy szakmai vizsgáik sikeres befejezése után találják meg számításaikat. A tudás mostanában felértékelõdött. Az ESZI-sek többsége tudja azt, hogy
a szakmai és az általános mûveltség is
egyre fontosabb. Ezt tapasztalhatják majd az "alma mater"-bõl az egyetemekre, fõiskolákra jelentkezõk és a szakmai képzettségükkel munkába állók is.

2008. június
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Copa de Roses immáron tizedszer!
Több mint tíz éve, a Paksi Öregfiúk
Labdarúgócsapat vezetõje, Sipos József gondolt egy merészet; csapatát
benevezte Európa túlsó végén, egy katalán üdülõfaluban, a Rosesben rendezett Copa de Roses tornára. Az elsõ
spanyol túra annyira jól sikerült,
hogy azt még kilenc követte, így május
8-án immár tizedik alkalommal vágott neki csapatunk a hosszú útnak.

Fotó: Lovas Tibor

B

agó Béla, Hornyák László, Porga István, Somodi András… Ki ne ismerné
a paksi futballt kedvelõk népes táborából e játékosokat, akik évtizedeken át kiemelkedõ alakjai voltak a város labdarúgásának. A csapatkép, amelyen a fenti focisták láthatók, 1997-ben készült, amikor
a Sipos József által vezetett "öregfiúk focicsapat" elõször látogatott el Spanyolországba, a Copa De Roses nemzetközi labdarúgótornára. A túra olyannyira sikeresnek bizonyult - tíz csapatból harmadik helyen végzett a gárda -, hogy attól kezdve
szinte minden évben részt vett az együttes a tornán, egyedüli magyar csapatként
képviselve az országot, Paks városát és a
fõ támogatóját, a Paksi Atomerõmû Zrt.-t.
Azóta több mint tíz év telt el, és az öregfiúk 2008-ban - a többszáz csapatos mezõnyben egyedüliként - immár tizedik alkalommal vettek részt a katalán üdülõvárosban rendezett tornán. Ahogyan Roses,
a kisváros, vele együtt maga a verseny is

jelentõs változáson ment keresztül az évek
alatt. Kezdetben egyenlõ számban jelentek meg öregfiúk, szabadidõs, alacsonyabb
osztályú aktív, valamint ifjúsági csapatok.

Oracle,
Törökország

Késõbb túlsúlyba kerültek az ifjúságiak, s
kissé háttérbe szorult a többi kategória. A
német rendezõk azonban jó érzékkel a környezõ spanyol települések csapatait is be-

Régészeti munkák
a mélygarázs helyén

M

egnyílt Közép-Kelet Európa elsõ
Oracle Partner Akadémiája Törökországban. A nagy tervek szerint
tíznapos turnusokban gyors és hatékony
rendszerbevezetési képzést tudnak nyújtani a kulcsfontosságú technológiák elsajátításához a térség 35 országa számára
egységesen angol nyelven.
Törökország informatikai infrastruktúrája rohamosan fejlõdik. Számos outsourcing (kiszervezett) cég alakult a térségben. Így a megrendelõnek biztosított,
hogy azonos színvonalon vannak az alkalmazásai a versenytársakkal. Nem ritkán a fejlesztéseket is "külsõkre" bízzák.
A török fiatalok szorgalmasak, jól beszélik a nyelveket, megalapozott tudást szereztek egyetemeiken.
Regionális konferenciára sok Oraclepartnert hívtak meg a régióból, de meszszebbrõl is. Tavaly Rhodesben (Görögország) 30 országból 900 küldött vett részt most sem voltak kevesebben. Ezen a partnernapon számos magyar is részt vett Antalyába április 16-19-én. A megjelentek:
- bekapcsolódhattak az Oracle üzleti és
stratégiai fórumaiba, megbeszéléseibe,
- felismerhették a lehetõségeket az interaktív szekcióüléseken,
- találkozhattak az Oracle vezetõivel és a
kollégákkal,
- megtanulhatták a példák alapján a maximumot kihozni az Oracle-partnerkapcsolatokból,
- új lehetõségeket fedezhettek fel a piac
bõvítéséhez.
A szépfekvésû, majdnem 800 000 lakosú tengerparti város köré 2500 m magas
hegyek tornyosulnak. Mivel ez a terület is
a Római Birodalom része volt, így számos
palota, színház romjai találhatók a környékén. Egy egész napos kirándulás a
nemzeti parkban tette emlékezetessé ezt
az összejövetelt.
Eddig csak a természeti csodákról (Pamukkale, Göreme), a tengerparti üdülési
lehetõségekrõl, a fõváros környéki rohamosan fejlõdõ ipari körzetrõl szivárogtak
hírek, most a saját
szemével gyõzõdhetett meg a fejlõdésrõl Nemes György
MVMI-igazgató, aki
néhány napra tanulmányúton volt e
messze földön.
gyulai

vonták a játékba, így az utóbbi években, ha
nem is folytak az elsõ néhány túrára jellemzõ "öldöklõ" küzdelmek, de néhány
színvonalas mérkõzést játszott a magyar
gárda. Sok emlékezetes meccs, parádés gólok, és nem utolsó sorban gyõzelmek jellemezték a paksiak útját, de amire talán a
legbüszkébbek a résztvevõ játékosok, hogy
mindvégig hûek tudtak maradni a Copa De
Roses torna alapeszméjéhez, ami így hangzik; "Fair ist mehr" azaz, a becsületes játék
többet ér. Az évek során a paksiak találkoztak német, ukrán, spanyol, orosz, de még
marokkói csapattal is, ami hûen tükrözi a
torna sokszínûségét.
A játék mellett természetesen az utazások kalandjai, a megismert városok, a tenger, a napsütés, mind-mind örök élményt
jelentett a résztvevõ játékosok számára.
A túrák során kialakított emberi kapcsolatok, valamint a szervezõk és a vendéglátók elismerésének legfrissebb jele,
hogy a csapat vezetésének meghívására
júniusban Paksra látogat a torna német fõszervezõje, a rendezõ város önkormányzatának sportreferense, valamint a megye
országgyûlési képviselõje, aki egyben a
torna fõvédnöke is. A kétnapos látogatás
során alkalmuk nyílik megismerni Paks
nevezetességeit, meglátogatni az erõmûvet, és élvezni a paksiak vendégszeretetét. A kapcsolat tehát még szorosabbá válik, a szándék megvan, a cél nem is lehet
más az öregfiúk csapata számára:
Jövõre, Veletek, Ugyanott! -tarkabarca-

Egy elszalajtott
lehetõség

A
A

z Erzsébet Szálló rekonstrukciós
munkáinak tervezésekor a szakemberek számítottak régészeti leletek
elõkerülésére, ezért az atomerõmû és a városi múzeum szerzõdést kötött ezen munkák elvégzésére. A földmunkák március
26-án kezdõdtek, és május 7-én dr.Váradiné Péterfi Zsuzsanna múzeumigazgató figyelmes lett egy vörös színû szabályos kerek foltra. A földmunkákat leállították, majd dr.K. Németh András fõmuzeológus régész irányításával megkezdték a talaj felszínének finom hámozását, és május végére 47 objektum került elõ. Május 14-én
sajtótájékoztatót tartottak az ásatás hely-

színén, ahol megtudhattuk, hogy bronzkori, török köri és 18-19. századi tárgyakról
és eszközökrõl van szó. Mittler István, az
atomerõmû kommunikációs vezetõje pedig a szálló múltjáról és a helyreállítás utáni funkcióiról számolt be a sajtó képviselõinek. A múzeum szakemberei nagy lendülettel végezték a leletmentést, amelyhez
minden segítséget megadott a kivitelezõ
cég és az atomerõmû.
A feltáró munkákat június 4-én fejezték
be, majd megkezdték a leletek tisztítását,
leltározását és restaurálását, hogy õsszel
-legkésõbb jövõ tavasszal- kiállításon mutathassák meg Paks lakosságának.

Közhasznúsági jelentés
Az alapítvány neve: 2010-es Sporttal a
Jövõért Alapítvány.
Székhelye: Paks, Domb u. 46.
Célja: az ifjúsági és diáksport támogatása, fellendítése, szervezése, alapvetõen
a kajak-kenu sportágban, az iskolai tö-

megsport támogatása a kajak-kenu és a
kosárlabda-ágazatban.
A 2007. évi gazdálkodás adatai: az öszszes közhasznú tevékeny-ség bevétele 969
000 Ft, az összes ráfordítás 952 000 Ft.
Lacza János, a kuratórium elnöke

Erõmûbõl az iskolába
Új padok és szekrények érkeztek az
atomerõmû jóvoltából a Vak Botytyán Gimnáziumba.

A

bútorok részben az osztálytermekbe kerültek, részben a folyosót teszik otthonosabbá. A tantermeinkben elhelyezett szekrényekben a faliújság folyamatos frissítéséhez szükséges,
illetve a továbbtanuláshoz kapcsolódó
anyagokat gyûjtjük, a folyosók berendezése az épületet teszi barátságosabbá. A félköríves asztalok a kanapé szomszédságá-

ban szigetszerûen helyezkednek el, így a
szünetekben a diákok találkozóhelyeivé
váltak. Mellettük kényelmesen lehet olvasni, tanulni, rejtvényt fejteni, beszélgetni, kikapcsolódni. A Vak Bottyán Gimnáziumban viszonylag sok vidéki diák is tanul, akik az autóbuszjáratok indulásáig
kellemesebben, kulturált környezetben
tölthetik az idõt az iskolában, mintha a pályaudvaron kellene várakozniuk.
Új bútoraink hasznos és szép darabok,
köszönet értük.
Bagyinka Ágota
8. H osztályos tanuló

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a tavalyi budapesti kezdeményezés hatására újabb, már országos méretû kampányt hirdetett "Bringázz
a munkába!" címmel. "Hadd lássa a fõnök, hogy hajtasz!"
A mozgalom célja, hogy alternatívát teremtsen az egyedül munkába autózók
számára, felhívja a figyelmet az egészséges életmódra, a kerékpáros utak szükségességére. A mozgalommal párhuzamosan bejelentettek egy 2 milliárd Ft keretösszegû pályázati felhívást, mely elnyert
összeget többek között a kerékpáros közlekedés biztonságos feltételeinek megteremtésére lehet fordítani. Önkormányzatok, társulásaik pályázhatnak május 14-ig
vagy július 31-ig a második fordulóra. A
pályázathoz viszont 30-55% önrész is
szükségeltetik - ami nem teremthetõ elõ
varázsszóra. Most, hogy a 6-os útig kerékpárutat építenek a lakóteleprõl (1,5
km 35 M Ft), már csak egy 2-3 km szakaszt kellene
megépíteni a
szeméttelepi bekötõútig (erõmû
északi porta)
vagy az ökopark
oldalában,
s
Paksról kerékpárral is lehetne
dolgozni járni az
erõmûbe.
A paksi városi
tanács mûszaki
osztályvezetõje elárulta, hogy a kerékpárút tervei kész vannak, pályázni is fognak
az építés költségeire. Az út az ipari parki
csomóponttól Csámpáig vezet. Az erõmû
déli bejárójáig az erõmû, onnan pedig a
másik oldalon kerekezhetünk nemsokára.
A "Bringázz a munkába!" felmérés idõtartama 2008. április 22. - 2008. május
31., mintegy másfél hónap. Maximum ötfõs csapatok vetélkedhetnek egymással,
akik ugyanazon a munkahelyen dolgoznak. A nevezési határidõ 2008. április 13.
14:00 óra volt. Én 16-án szereztem róla
tudomást, és még elfogadták elektronikus bejelentkezésem. Csapatot is alakítottunk. Azóta kerékpárral járunk munkába az M6-os autóút szélét jelzõ felfestésen vagy kerülõvel Biritón keresztül - talán megússzuk, és nem az újságok szalagcíme lesz a figyelemfelhívás, hanem a kocsikból, buszokból integetõ kollégák beszámolói.
gyulai

Megint Daróczyvirtusúszás

M

ég nincs itt a "hivatalos" nyár, de a
nap már hétágra süt, kánikulai meleg van országszerte. De nem csak
a levegõ melegszik, valamivel lassabban
emelkedik tavaink, folyóink hõfoka is, s
így együtt már egy kis lubickolásra csábít
- hát legyen rá biztonságos lehetõség!
Idén a Daróczy-virtusúszást július 12ére terveztük, de a kiszámíthatatlan, szeszélyes idõjárás miatt, mely más hasonló
rendezvények megtartását jobban befolyásolja, s halasztásuk miatt torlódnak a
programok, tartalékként "esõnapokra" is
kérünk engedélyt (július 13., valamint az
azt követõ hétvégére).
A lebonyolítás az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen történik:
A résztvevõk a nevezéskor rajtszámot
kapnak, melyet alkalmas helyre felkötnek, valamint emblémázott úszósapkát.
Lehet, hogy ez már elbizakodottság a víz
tisztaságát illetõen, de a sapka színe most
fehér lesz. Választhatók természetesen
korábbról megmaradt, megõrzött színes
sapkák is, lényeg, hogy a kísérõk jól lássák az úszókat. A nevezés után eligazítás
a csónakleeresztõnél. A vízi forgalmi
rendszernek megfelelõen hajózási zárlat
biztosítása mellet átúszunk a túlpartra,
közben kialakul az úszókonvoj - körbeveszik az úszókat a ladikok, motorcsónakok.
A kíséretben
ezeket a vizeket
jól ismerõ, speciális elsõsegélynyújtásban
jártas, szabadnapos vízirendõrök foglalnak
helyet, de nemcsak tanácsokat, parancsokat osztogatnak, amit persze meg kell fogadni, végre
kell hajtani, hanem ásványvizet, szõlõcukrot
is. A konvojt orvos és búvár kíséri. A folyó bal partja közelében kell úszni, mert az átúszás után
feloldják a hajózási zárlatot. A hajóforgalmat természetesen két független, más feladattal nem terhelt motorcsónakból figyelik, külön a hegymenetit, a völgymenetit.
Úszás közben elõbb a város képe marad
el, majd az erõmû hideg, késõbb a meleg
vizes csatornáját láthatjuk távolról, azután sokáig csak a parti erdõsáv, kikötött
uszályok, horgászok, fürdõzõk jelentik a
változatosságot. Végül a távolban feltûnnek a folyón átívelõ elektromos távvezetékek - az már nagyon szép, mert addig
nem kell elúszni, cél ugyanis a meszesi
partszakasz közvetlenül a komp után. Itt
nagy a sodrás, célszerû már a strand végén közelebb úszni a bal parthoz, hogy
erõlködés nélkül kiúszhassunk.
A parton a regisztráció után átadják a
sportesemény egyedi emblémázott pólóját, meleg teát és szõlõcukrot fogyaszthatunk, átvehetõk a célcsomagok (száraz
ruha, cipõ), valamint lemoshatjuk az "út
porát".
Komppal átjövünk Gerjenbe, ahol az iskola éttermében vár bennünket egy tál
energiapótló étel (pörkölt, savanyú uborka, kenyér). Végül külön buszok szállítanak vissza Paksra, a rajt közelébe.
Beszámolók a korábbi évek Daróczyvirtusúszásairól, további információk, elérhetõségek a www.paks.info.hu arhívumában és a www.virtus-uszas.extra.hu
honlapokon találhatók.
Remélem, megint jó idõt fogunk ki, s
szép emlék lesz ez az extrém távú úszva
kirándulás.
gyulai
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A PFC-nek helye van az élvonalban

A

Paksi FC élvonalbeli labdarúgócsapata 37 ponttal, 11. helyen zárta a
Soproni Liga 2007/2008-as szezonját. A bajnokság zárószakaszában alaposan kitett magáért a zöld-fehér együttes, hiszen a Gyõr és az Újpest gárdáját egyaránt
legyõzte, míg a Debrecennel, a Diósgyõrrel
és a Siófokkal döntetlent játszott. A PFC az
õszi fordulók elsõ felében gyengén teljesített, az elsõ öt fordulóban pont nélkül maradt. A társaság morális válságba került, és
egyre kevesebb nézõ elõtt játszotta hazai
találkozóit az együttes. Ezért szeptember
végén edzõváltás következett. Lengyel Ferenc helyét a kispadon Gellei Imre vette át.
A bajnokság elején megfogalmazott cél,
mely szerint a gárdának az elsõ tízben kell
végeznie, nem változott.
- Olyan csapatot szerettek volna látni a
paksi vezetõk, melyben a játékosok bizonyítani akarnak, kiszolgálják a közönséget és növelik a nézõszámot. Az õszi hátralévõ hat mérkõzésen négy döntetlen
mellett egy gyõzelemmel és egy vereséggel zárt az együttes, mely bebizonyította,
hogy van tartása. A télen tisztáztuk a szerepköröket, a szakmai stáb is kibõvült, és
egy remek felkészülést - balatonfüredi és
horvátországi edzõtábor - követõen öszszességében remek tavaszt produkált a
csapat. A Nyíregyháza, a Vasas, a Tatabá-

nya, Gyõr és az Újpest legyõzése, valamint az MTK és Debrecen elleni pontszerzés önmagáért beszél. Szó nélkül nem
mehetünk el azonban a kudarcok mellett
sem. Az a csapat, mely többre vágyik,

nem engedheti meg magának, hogy a
REAC, a Zalaegerszeg és a Budapest Honvéd pontokat vegyen el tõlünk, ezen a jövõben mindenképp változtatnunk kell értékelte a szezont Gellei Imre, a Paksi FC

vezetõedzõje. A csapat szereplésével párhuzamosan tovább épült-szépült a paksi
stadion. A télen megkezdõdtek a villanyvilágítás kivitelezési munkálatai. Mivel a
Magyar Labdarúgó-szövetség által meghatározott idõpontig - február 28-ig - nem
sikerült befejezni a beruházást, ezért a
PFC az elsõ két tavaszi "hazai" mérkõzését Pécsett, illetve Siófokon játszotta. A
négy, összesen 1200 lux teljesítményû
lámpaoszlop március végére elkészült,
így a tavasz hátralévõ találkozóit ismét a
Fehérvári úton vívhatta a Paksi FC.
- Minden feljutó csapat életében a második szezon a legnehezebb. Ha a helyezést és a pontszámot nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy másolta elsõ évadját a
PFC, de az mindennél üdvözítõbb, hogy
az együttes bebizonyította, hogy helye
van az élvonalban, és a szövetségben is
egyre inkább elfogadnak minket - mondta el Balog Judit, a Paksi FC ügyvezetõje.
A csapat tagjai és a szakmai stáb jelenleg szabadságukat töltik, mely idén sem
lesz hosszú. Június 19-én kezdõdik a nyári felkészülés, mivel július 26-án rendezik
az elsõ fordulót a 2008/2009-es élvonalbeli bajnokságban. A nyáron további beruházások lesznek a paksi stadionnál, idén a fõlelátó és az alatta található öltözõk kerülnek felújításra.
Faller Gábor

Nyílt vízisport-napok voltak Balatonfüreden

A

hagyományoknak megfelelõen az
Atomerõmû Sportegyesület (ASE)
Vitorlás Szakcsoportjának (VSC)
szervezésében idén is megrendezésre került a vitorlázást, a vízi sportokat, a Balatont kedvelõk között nagy népszerûségnek
örvendõ szezonnyitó nyílt vízisport-napok.
2008. május 17-18-i hétvégén a balatonfüredi Koloska Marina kikötõben megjelenõ mintegy 400 fõnyi érdeklõdõt kedvezõ szélviszonyok, kellemes napsütés és
a VSC tagjai fogadták. A két nap során
programok sokasága várta a kikapcsolódni vágyókat. A zavartalan szórakozást az
MVM Csoport kishajó-flottája, valamint a
meghívott vendégek biztosították.
A kikötõben az érdeklõdõk a vitorlázás
mellett a Schäfer Yacht Kft. hajóbemutatóját, a Varga és Társa Kft. Hajómotor- és
sportruházat-kínálatát, valamint a Keszthelyi Hajóépítõ Iskola bemutatkozását kísérhették figyelemmel. Különleges látványosságként sok érdeklõdõt vonzott a

Új magyar
bajnok
Örömmel tudatjuk, hogy a hétvégén (2008.
május 30. - június 1.) Szolnokon, az Alcsiszigeti versenypályán megrendezett nõi
országos egyéni horgászbajnokságon
egyesületünk és versenycsapatunk tagja,
Bokodi Barbara megnyerte a bajnokságot.
Ezzel megszerezte 2008 nõi egyéni bajnoka
címet, valamint induló tagja az ugyanezen
a helyszínen augusztus 16-17-én megrendezésre kerülõ nõi világbajnokságon
részvevõ magyar válogatott csapatnak.
Eredményéhez szívbõl gratulálunk, a
továbbiakhoz sok sikert és kitartást kívánunk.
Antal Lajos egyesületi elnök

Sándor István által kiállított jégvitorlás. A
vízi programok mellett borkóstolásra is lehetõség nyílt, a szekszárdi Módos Borház
látta vendégül az érdeklõdõket.
Szombaton a Balatonfüredi Sellõ Alapítvány Mazsorett Csoportja látványos bemutatóval szórakoztatta a nézõket, a vacsorát
követõen pedig a Hawai zenekar szolgáltatta a talpalávalót az estig kitartó vendégeknek. Vasárnap délelõtt kellemes meglepetésként a dunaszentgyörgyi gyermekkórus rögtönzött elõadását hallgathatták a
vendégek. Remélhetõleg a sikeres hétvégéhez hasonlóan alakul majd az idei vitorlásszezon. A VSC tagjai és a szervezõk az idei
nyárra is kellemes balatoni idõtöltést és jó
szelet kívánnak minden vitorlázást és vízi
sportot kedvelõ sporttársnak!
Az érdeklõdõk a www.asevsc.hu honlapon tájékozódhatnak a szakcsoport rendezvényeirõl, programjairól, bármely
munkatárs és családtagjai számára elérhetõ szabadidõs vitorlázás lehetõségérõl.

A Paksi Orosz Klub
a Bakonyba kirándult

"Szerintünk a világ…"

A

Városi Mûvelõdési
Központ nagykiállítójának külsõ falán
Olasz Zsolt és Olasz Lajos fotókiállítása nyílt meg "Szerintünk a világ…" címmel
2008. június 2-án.
A megnyitót Dr. Olasz István mûvelõdéstörténész tartotta. Harmonikán játszott
Pataki Ádám, a Pro Artis
Mûvészeti Iskola tanulója.
Olasz Zsolt és Olasz Lajos a
Paksi Fotósok Baráti Köre
tagjai, apa és fia.
A mûvészek így vallanak
magukról: Szerintünk milyen a világ? Szerintünk
ilyen… Ezer apró részletbõl
áll össze a kép. Észrevenni
és megmutatni a körülöttünk
levõ dolgokat. Ez lehet a feladatunk nekünk fényt vadá-

szóknak. Odatenni a nézõ elé
az elkapott pillanatot vagy
egy színpompás apróságot.
Az apa, Olasz Lajos, aki
már hosszú évtizedek óta
örökíti meg a virágokon játszó fényt, vagy épp állítja
meg a mozdulatot.
Olasz Zsolt - a mester fia bizonyítja, hogy a vér nem
válik vízzé. Édesapja nyomdokain próbálja tanulni a tanulhatót és hozzátenni azt a
kis pluszt, amitõl a kép egygyé válik alkotójával. Két keréken, motorkerékpáron járja az országot, világot, és tárja elénk a táj eldugott szépségeit. Megannyi kilométer,
megannyi fénykép.
A kiállítás fotói augusztus
1-jéig tekinthetõk meg.
Wollner Pál

Az idén is bakancsot húzott
és útra indult a Paksi Orosz
Klub a harmadik alkalommal megszervezett hagyományos tavaszi gyalogtúrára. A
mostani túra helyszíne a Bakony volt.
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zúttal is a DEMETER egyesület elnöke, Jakab Éva állította össze az útvonalat és
vezette a túrát. Éva szerint a
nem rendszeresen túrázó társaság számára ingerdús helyszínt
és útvonalat kell választani,
hogy a látvány szépsége kárpótolja a szokatlan megterhelés
okozta fáradságot. A mostani útvonal is szerencsés választás
volt.
Az autóbusszal megérkezve
Tésre meglátogattuk a szélmalmokat és a kovácsmûhelyt, azt
követõen útnak indultunk
Bakonynána irányába. Útközben megcsodáltuk Márkus várát, az avar sáncokat, de legnagyobb hatással mindenkire a
természet által kialakított, vadregényes szépségérõl híres Rómaifürdõ volt. A vízfolyamból
sugárzott energia szinte elbûvöl-

te a csapatot, sõt, volt, aki meg is
"kóstolta" a víz finomságát, és
megmártózott a patak hûvös vizében. Aki erõt érzett magában
és vállalkozó kedvében volt,
megnézte a fürdõ feletti barlangot.
Nehéz volt otthagyni ezt a
szép helyet, de tovább hívott a
kaland. Megérkezve Zircre a híres "0" kilométeres Túrabakancs
emlékmûnél készítettünk a kis
csapatról képet. Itt sajnos már
csak egy óra szabadidõ állt rendelkezésünkre. Mindenki kedve
szerint választhatott, hogy mit
néz meg Zirc számos látnivalói
közül. Voltak, akik a múzeumot,
az apátságot és a könyvtárat választották, többen az arborétumra voksoltak. Ezt a rövid idõt így
kellemesen töltötték el a kirándulók.
A túra után kissé fáradtan, de
elégetten, élményekben és látványokban gazdagon indultunk
haza. Útközben már a jövõ évi
úti célunkon tanakodtunk. Szerencsére Magyarország gazdag
természeti szépségekben, ezért
érdeklõdve várjuk a jövõ évi túra programját.
Szucsán M.

Gyermekeink sportsikerei
Dejczõ Balázs
utazhat Pekingbe
Rendszeresen beszámolunk az Atomerőmű SE szakosztályaiban versenyző
sportolók eredményéről, a Paksi Atomerőmű Zrt. alkalmazottainak és gyermekeinek sikereiről. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége kezdeményezéséhez csatlakozva Tolna megye is
meghirdetett egy pályázatot, melynek
révén egy, a megyénkben leigazolt sportoló - szurkolóként - utazhat a Pekingi
Nyári Olimpiai Játékokra. A Tolna megyei önkormányzat ifjúsági és sportbizottságának határozata alapján, a húsz
éves paksi Dejcző Balázs, az Atomerőmű SE tehetséges kenusa utazhat Kínába. Balázs serdülő és ifjúsági korosztályban 2001 óta tíz országos és egy Európa-bajnoki címet szerzett. Kiutazásának, szállásának és a versenyek belépőinek teljes költségét a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége és a
Tolna Megyei Önkormányzat vállalta.
Tudjuk, hogy a sportsikerek biztos alapja a hátország, a szülői ház. Dejcző Balázs szülei mindketten 1983-2008 között voltak a Paksi Atomerőmű Zrt. Dolgozói: az édesanya, Marika, a híradástechnikai osztály vezető koordinátoraként, az édesapa, Dejcző János, a villamos és irányítástechnikai üzemviteli
osztály 3-4. blokki "A" műszak irányítástechnikai művezetőjeként. Balázs
egy rendkívül célra törő és a sikerért áldozatra is képes fiatalember. A sikereit
igen kemény munkával érte el - tudtam
meg a szülőktől.
Természetesen a jó versenyeredményt
(az elmúlt hat évben korosztályos kenuválogatott kerettag) paksi edzőjének
Bedecs Ferencnek is köszönheti, aki
mindig tudta, mikor kell serkenteni, bíztatni, kemény munkára fogni. Balázst
háromszor díjazták, a Tehetséges Paksi
Fiatalokért Alapítvány által meghirdetett
(2001, 2003, 2006) pályázaton. A sport
mellett nagyon fontos számára a tanulás
is, így meg kell említeni, hogy 2006. évi
teljesítményéért a Magyar Köztársaság
Jó Tanulója - Jó Sportolója díjat kapta az
oktatási és kulturális minisztertől. Az
érettségit megelőző ballagási ünnepségen átvehette a paksi Vak Bottyán Gimnázium igazgató asszonyától az iskola
legmagasabb kitüntetését, a vándordíjat. 2007 szeptemberétől felvételt nyert
a budapesti Általános Vállalkozási Főiskola gazdálkodási menedzser szakára,
így a honvédos Szabó "Torony" Attila
csapatában folytatja a felkészüléseit, továbbra is kiváló tanulmányi eredményekkel zárta a félévi vizsgákat. Az idei
záróvizsgái után gőzerővel készül a július
végi országos bajnokságra.
A pekingi élmények bizonyára további
ösztönzést adhatnak számára, hogy négy
vagy nyolc év múlva a következő olimpiai
játékokon már mint versenyző vehessen
részt.
Szerkesztőségünk gratulál paksi kollégáinknak, Marikának és Jánosnak, a hátteret
több mint tíz éve biztosító szülőknek, a
szakmai hátteret biztosító edzőknek, az
Atomerőmű SE Kajak-kenu Szakosztály
vezetőinek és természetesen az ifjú versenyzőnek, Balázsnak.
Sipos László

(Fotó: Dejcző Balázs és edzője, Bedecs Ferenc Athénban, az ifjúsági Eb-győzelem után)

