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A tízezredik
látogató

T

Közgyûlés az Atomerõmû Zrt.-nél

ízezredik látogatóját köszöntötte a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft. Bátaapátiban.
Holló Csaba, a Magyar Mérnöki Kamara
delegációjával járt az épülõ tárolóban.
- Hallva arról, hogy itt ennyi látogatót fogadnak, korábban azt mondtam, csodálkozom, hogy ilyen sokan megnézik. Most viszont azt nem értem, miért csak ennyien
- fogalmazott a tízezredik látogató, akit dr.
Hegyháti József ügyvezetõ köszöntött.
Holló Csaba nagyon jó mérnöki alkotásnak ítéli, az eddigi létesítményeket.
- Ez egy nagyon jól koordinált alkotás,
nagyon sok szakmának a kiváló együttmûködése. Geológia, geodézia, bányászat, épületgépészet és sok más szakma összehangolásának eredménye, amit talán a laikusok nem éreznek, mi szakmabeliek látunk
csak - mondta a kamara alelnöke. A tárolóval kapcsolatban az a véleménye, hogy sokszorosan túlbiztosított, ami persze nem baj.
Elmondta: jónak tartja, hogy nyilvánosan
bemutatják az épülõ nukleáris tárolót, s
szerinte sokkal több embernek kellene látnia, hogy a maga szemével gyõzõdjön meg
arról, hogy korszerû és teljesen biztonságos
módon helyezik itt el az atomerõmû hulladékát. A mérnök az atomenergia felhasználásának támogatója. Szerinte az teljesen veszélytelen, ha jó kezekben van. Egyetlen kiút Magyarország számára az energiafüggõségbõl és az egyetlen lehetõség, hogy
megfizethetõ legyen a villamos energia
mindazon túl, hogy környezetkímélõ.

2008. április 15-én zajlott a Paksi
Atomerõmû Zrt. (PA Zrt.) közgyûlése,
melyen a társaság 2007. évi üzleti
évének lezárásán túlmenõen elfogadta az atomerõmû 2007. évi üzleti jelentését és beszámolóját, és a 2008.
évi üzletpolitikáját és üzleti tervét.
A Paksi Atomerõmû Zrt. Igazgatóságának javaslatára a közgyûlés elfogadta a
társaság 2007. évi beszámolóját és üz-

leti jelentését 175 milliárd 865 millió
forint mérlegfõösszeggel és mintegy 4
milliárd forint mérleg szerinti eredménnyel.
Az atomerõmû 2008. évi tervezett értékesítési átlagára (1 kWh értékesített villamos energiára jutó árbevétel) 10
Ft/kWh, ami továbbra is a legalacsonyabb
az országban. A 2007. évi értékesítési átlagár 9,43 Ft/kWh volt. A piacnyitás
egyik következménye a villamosenergia-

árak általános növekedése lett, az emelkedés tehát nemcsak a paksi atomerõmû
értékesítési áraiban jelentkezett. A hazai
erõmûvek átlagárait (Ft/kWh) tekintve a
PA Zrt. által termelt energia fajlagos ára
2008-ban is az átlagár alatt marad.
A közgyûlés a továbbiakban elfogadta a részvénytársaság 2008. évi üzlet- és
fejlesztéspolitikáját, valamint lezárta a
PA Zrt. 2003-2007. évekre szóló Fejlesztési Beruházási Programját. Az MVM

Csoport üzleti tervének összehangolása
során a csoportszintû tervek összeegyeztetésére és a csoportszintû eredmények meghatározására is sor került.
Ennek eredményeként a PA Zrt. üzleti
tervében szereplõ tervezett adózás elõtti eredmény 2008-ban az üzletpolitikai
célkitûzésekkel összhangban meghaladja a 8,1 milliárd forintot, míg a tervezett mérlegfõösszeg 180 milliárd forint lesz.

Értékelemzésbõl országos elismerés
2008. április 10-11-én megrendezett
Budapesti Nemzetközi Értékelemzõ
Konferencián a PA Zrt. részérõl
Pekárik Géza mûszaki igazgató és
Müller József, a vilo csoportvezetõje, teamvezetõ vette át a „2007. év
legjobb értékelemzése díj”-at.

E

bbõl az alkalomból beszélgettem
Héjja László és Müller József értékelemzõkkel.
- A 2007-es év volt az elsõ olyan évünk
- kezdi Héjja László a beszélgetést -, amikor elmondhattuk, hogy az elsõ önálló
munkáink már megszülettek. Olyan teammel dolgozott fel egy-egy témát a három teamvezetõ, aminek a módszertani
vezetése teljesen egyedül, általuk történt.
Teamvezetõk: Héjja László, Wolf Gábor,
Müller József.
Ezek a munkák, ahogy megszülettek, a
tesztelési idõszakon már túl voltunk. Készültünk a 2008. április 10-11-én megrendezendõ Budapesti Nemzetközi Értékelemzõ Konferenciára. Az elõkészületek
során a konferencia rendezõivel történt
egyeztetések során határoztuk meg azokat a témákat, amiket valamilyen módon
vagy a konferencián elõadásra, vagy pedig
a 2007-es év legjobb értékelemezõ pályázatra nevezünk be. Úgy döntöttünk, hogy
a pályázatra Müller József elsõ önálló és

nagyon érdekes, módszertani fordulatokat tartalmazó munkáját fogjuk benevezni. A 2006-os év a tesztelés éve volt, így
értékelte az igazgató. 2007-re kiforrott ez
a technika, megfelelõ szakképzett emberek is voltak az erõmûben, akik részt tudtak venni hatékonyan a teamek munkájában. Ami még nagyon fontos volt, hogy
van egy olyan igazgatói utasítás az erõmûben, hogy minden 500 millió Ft feletti munkát értékelemezni kell. Ez jelzi
ezeknek a munkáknak a fontosságát.
A tlo-n volt egy olyan feladat - kezdi
Müller József -, hogy meg kellett oldani
egyrészt a tûzivízrendszer üzembiztonságát (állandó csõlyukadások jelentkez-

tek), másrészt pedig a PA Zrt.-nél fellépett egy locsolási igény. Ugyanakkor a locsolási rendszerünkkel esztétikailag
rossz hatású igényt értünk el, mert mindent be tudtunk borítani - amit nem kellett volna - rozsdás vízzel.
Erre készültek mûszaki tervek, és a
mûszaki terv azt tartalmazta, hogy egy
vas-, mangántalanító berendezést kell építeni, amivel a tûzivízhálózatot tisztán tudjuk tartani. Errõl a rendszerrõl locsolhatunk és a tûzoltást is lehet végezni. Mikor
ezt a problémát kezdtük vizsgálni, csupán azzal, hogy helyre tettük az igényeket és funkciókat, kijött, hogy gyakorlatilag nekünk nem arra van szükségünk,

hogy a tûzivízhálózaton egy ivóvíz-minõségû tiszta vizet produkáljunk. Két külön
igény volt. Volt egy locsolási igény az erõmû zöld felületeinek a rendbetartására, illetve van egy olyan igény, hogy tûz esetére biztosítani kell a tûzivízellátást.
Amikor ezeket a funkciókat tisztáztuk,
akkor jött az ötlet, hogy a két problémát
külön kell kezelnünk. Ez ennek a módszernek az elõnye. Az eddigi betokosodott
gondolkodásunkat tudtuk kiszabadítani
ezzel a módszerrel. A végén nagyságrendekkel alacsonyabb költségekkel meg lehetett oldani a problémákat. Locsolásra
locsoló vízhálózatot kell építeni, automatikus rendszerrel megoldani. A
tûzivízhálózatnál a nagy átmérõjû csövek
kicserélése mûanyagcsövekre megoldja
a problémát, amit már az elmúlt években
folyamatosan végrehajtottunk.
Volt egy 560 millió Ft-ra becsült beruházási tervünk, és ezt megoldottuk kb.
90 millió Ft-ból, melynek megvalósítása
folyamatban van.
A kertészetnél 21. századi technikával
ellátott olyan zöld területgondozás fog
megvalósulni, ami az üzemidõ-hosszabbítás végéig kiszolgálja a telephelyen ezt a
funkciót. Ezzel a témával nyertük el a legjobb értékelemzés díjat, amire nagyon
büszkék vagyunk.
Köszönöm a tájékoztatást és gratulálunk a kitüntetéshez!
Wollner Pál

Bazsonyi Arany
mecénás díjban
részesült
az atomerõmû

B

azsonyi Arany festõmûvész élete alkonyán teljes életmûvét önzetlenül
Tolna megyének adományozta. Ez a
nagylelkû gesztus indokolta, hogy a megyei mecénás díjat róla nevezzék el.
A díj odaítélésére a megyei civilek tehetnek javaslatot. Idén a civilek javaslata alapján a Paksi Atomerõmû Zrt. részesült ebben a rangos megyei díjban. A díjat dr. Bartos Georgina megyei fõjegyzõ és dr. Puskás
Imre, a megyei közgyûlés elnöke nyújtotta át Hamvas István mûszaki vezérigazgató-helyettesnek április 23-án Szekszárdon,
a Vármegyeháza dísztermében.
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Kimagasló munka elismerése

Magyar Mérnöki
Kamara választmánya Pakson
A Duna Hotelben tartotta kétnapos
választmányi ülését a Magyar Mérnöki Kamara. 2008. április 8-án és
9-én immár másodszor tartózkodott
a Magyar Mérnöki Kamara választmánya Tolna megyében.

A

házigazda, Bohli Antal, a Tolna
Megyei Mérnöki Kamara elnöke
elmondta, hogy 1996. november
7-én Tolna megye volt az elsõ, ahol létrejött a kamara megyei szervezete. Akkor 169, most 365 tagja van a szervezetnek. Néhány éve már helyet adtak az
országos választmányi ülésnek, akkor
a paksi atomerõmûbe látogattak, most
Bátaapátiban jártak a vendégek, és a
hulladéktároló építését tekintették
meg.
Kováts Gábor, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke az ülést követõ sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a kamara feladatköre bõvült, ugyanis év elejétõl nemcsak a tagság, hanem a felelõs mûszaki
vezetõk jogosultsági vizsgálata és továbbképzése is hozzájuk tartozik. A feladatok önmagukban is nagy terhet jelentenek, de nehezíti a helyzetet, hogy
pénzt a kormányzat nem rendelt hozzá,
így azt saját költségvetésükbõl kell finanszírozni, ami egyre nagyobb teher.
A 18 ezer fõs kamarai tagság mellett 4550 ezer fõt érint ez a kérdés.
A dolog pikantériája, hogy kötelezõ
tagságot nem írt elõ a kormányzat a felelõs mûszaki vezetõk számára. Ez anomáliát jelent, hiszen a kamara a diplomás szakembereket tömöríti, a mûszakiak között pedig technikusok, szakmunkások is vannak.
Pakson a szervezetfejlesztés került terítékre a Magyar Mérnöki Kamara ülésén. 19 megyei tagozata és ugyanennyi
szakmai ágazata van a kamarának, ezt
szeretnék ésszerûbbé tenni.
Kedden délután dr. Hegyháti József, a
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Nonprofit Kft. ügyvezetõje a hulladékok kezelésérõl tartott tájékoztatót, és a kamara tagjai a bátaapáti tárolót is megtekintették.
Wollner Pál

A nukleáris biztonság terén folytatott munkájáért Radnóti István Gyimesi Zoltán-díjban részesült
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- Mivel az OAH hatóság, mi pedig engedélyes vagyunk, ezért ez meghatározó
helyzetet teremt, és ez az alapja a viszonyunknak. Kapcsolatunk azonban kiegyensúlyozott, jó emberi együttmûködésre épül. Mindig megfelelõ mûszaki érvekkel és biztonsági elemzések bemutatásával igyekszünk meggyõzni a hatóságot. Megkönnyíti a közös munkát, hogy az
OAH-nál sok olyan kolléga dolgozik, akik
régebben a mi munkatársaink voltak, és
így megfelelõ tudással, helyismerettel és
kapcsolatokkal rendelkeznek.

A

Gyimesi Zoltán-díjat az atomenergiát felügyelõ rendészeti és igazságügyi miniszter alapította, és elsõ ízben 2005-ben, az Országos Atomenergia-hivatal (OAH) megalapításának
15. évfordulója alkalmából adtak át. Gyimesi Zoltán az atomenergia biztonsága
területén kimagasló tudományos, mûszaki tevékenységet folytatott. A díj az
atomenergia alkalmazásának biztonsága, a nukleáris biztonság fejlesztése érdekében kifejtett kiemelkedõ munka elismerését célozza az államigazgatás, a
tudományos világ és az iparban tevékenykedõk körében.
Radnóti István részére a díjat dr. Rónaky József, az Országos Atomenergiahivatal (OAH) fõigazgatója adta át április 10-én Pakson, az OAH Nukleáris
Biztonsági Igazgatósága és a Paksi
Atomerõmû Zrt. közös vezetõi megbeszélése keretében.

Milyen érzés az ipar területérõl elsõként megkapni a díjat? - kérdeztem
Radnóti István igazgató urat.
- Úgy gondolom, hogy ez nemcsak a
személyemnek szól, hanem a paksi
atomerõmû egész kollektívájának. Amikor a miniszter nevében Rónaky úr átnyújtotta a díjat, hangsúlyozta, hogy a
paksi atomerõmûben az üzemzavar óta
eltelt idõszakban nagyon sok intézkedés
történt az erõmû biztonságának növelé-

Igazgató úr, milyen volt eddigi
pályautad, és mióta töltöd be jelenlegi vezetõi posztod?

se érdekében. Úgy vélem, a paksi erõmû
ez irányú tevékenységét ismerték el a kitüntetéssel.

Biztonsági igazgatóként milyen hatóságokkal, országos szervekkel kell
tartani a kapcsolatot.
- Az erõmûnek nagyon sokrétû hatósági kapcsolata van. A nukleáris biztonság tekintetében az országos hatóság az
OAH. Jelentõs szereppel bír a környezetvédelmi hatóság, mely bizonyos engedélyezési folyamatban önálló hatóságként
jár el, más esetben az OAH tevékenységének szakhatósági részeseként. Kapcsolatban állunk a nem nukleáris jelle-

gû nyomástartó berendezések felügyelõ
hatóságával, a Területi Mûszaki Biztonsági Felügyelettel, valamint a rendõr- és
vízügyi hatóságokkal, a sugárvédelmi
hatóságokkal, köztük az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal. Bizonyos építészeti területeken az I.
fokú építésügyi hatóságot Paks város
jegyzõje képviseli, akivel az érintett
szakmai terület és a biztonsági igazgatóság is szoros összeköttetésben áll. Valamennyi hatósággal jó az együttmûködésünk, amiben a mûszaki érvek és megfontolások érvényesülnek, a bürokrácia
háttérbe szorul.

- 1979-ben, az egyetem befejezése
után itt kezdtem dolgozni. Elõbb üzembe helyezõ mérnök, majd ügyeletes mérnök lettem. 1989-ben a reaktor osztályt,
késõbb a gépész mûszaki fõosztályt vezettem. 1997-ben a biztonsági igazgatóságra kerülve a minõségfelügyeleti fõosztály vezetésével bíztak meg. A 2003as üzemzavar után személyi változásokra került sor, és akkor neveztek ki biztonsági igazgatónak. Nem egy kellemes
esemény ültetett ebbe a székbe, és számos nehézséggel kellett szembenéznem. Úgy érzem, hogy ez a díj elismerése az erõmû tevékenységének, amit a
biztonság növelése és hasonló események bekövetkezésének megakadályozása érdekében fejt ki.

Gratulálok a díjhoz! További eredményes munkát kívánok!

Lovásziné Anna

Megújult vezetõségi felülvizsgálat
Áprilisi számunkban beszámoltunk
a Paksi Atomerõmû Zrt. új alapokra
helyezett önértékelési folyamatáról,
egyben tájékoztatást ígértünk az ezzel szorosan összefüggõ vezetõségi
felülvizsgálatról.
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Az OAH-val való kapcsolatot mi jellemzi?

Radnóti István biztonsági igazgató
úr a nukleáris biztonság területén
kifejtett tevékenységért adható kitüntetésben, Gyimesi Zoltán-díjban
részesült.

ezetõségi felülvizsgálat nélkülözhetetlen eszköz a PA Zrt. felsõ vezetésének kezében a társaság irányításához. Célja az értékelési idõszak
stratégiai szemléletû áttekintése, ezzel
összefüggõen a társasági célkitûzések
meghatározásának és a megvalósítást
befolyásoló külsõ, illetve stratégiai szintû tényezõk - ideértve például az atomerõmû mûködési környezetében jelentkezõ gazdasági, társadalmi tendenciákat
is - azonosítása, valamint mindezek becsatolása a felsõ vezetõi döntéshozási folyamatba.
Társaságunknál az önértékelési és vezetõségi felülvizsgálati rendszer a 2001ben nemzetközi szakértõk által végzett
vizsgálat hatására, annak ajánlásait
szem elõtt tartva került kialakításra.
Megjegyzendõ, hogy az általános minõségirányítási gyakorlatban már huzamosabb ideje alkalmazzák a vezetõségi
felülvizsgálatot (jellemzõ, hogy például
az "MSZ EN ISO 9001:2001 Minõségirányítási rendszerek. Követelmények" c.
szabvány szerinti minõségirányítási
rendszerekben nélkülözhetetlen követelmény a vezetõségi felülvizsgálat legalább évenkénti gyakoriságú elvégzése). E tevékenység nevesített megjelenése a nukleáris iparban annak a világos trendnek a része, amelynek keretében az atomerõmûvek minõségirányítási szempontrendszerét közelítik az általános ipari minõségügyi gyakorlathoz,
természetesen gondosan szem elõtt tartva a nukleáris biztonság speciális többletkövetelményeit.
A paksi idei vezetõségi felülvizsgálat
egyik legfontosabb bemenetét az operatív szintû információkat feldolgozó
társasági önértékelés jelentette. A márciusban lezárult önértékelési folyamatban a PA Zrt. számos munkatársa részt
vett, sõt - azt lehet mondani - közvetve

szinte mindenki bekapcsolódott abba.
A jól megvalósított önértékelés jelentõségét ilyen módon nem lehet eléggé
megbecsülni, hiszen a mindennapok
során elõálló tapasztalatok, problémák
ezáltal kerülnek a felsõ vezetés látókörébe, és válnak stratégiai döntéshozási tényezõvé. Másképpen fogalmazva: a társaság hosszú távú mûködését
érintõ veszélyek elhárításában és eredményessége okainak szisztematizálásában (a "mitõl voltunk jók?" kérdés
megválaszolásában egy-egy eredményes év nyomán) játszik mindez jelentõs szerepet.
Az elmúlt évre irányuló elõterjesztés
a PA Zrt. 2008. január 1-jével bevezetett
új irányítási rendszerének megfelelõen
már az új eljárásrend szerint (IOP006
Vezetõségi felülvizsgálatok), megújult
tartalommal és formai megjelenéssel
készült el.
Az éves mûködéshez a stratégiai célokat
le kell bontani, a célok eléréséhez az éves
feladatokat, akciókat meg kell határozni.
Majd az éves önértékelés ezen kitûzött célok teljesülése mentén valósul meg.
A folyamatok és a szervezetek felé
meghatározandó célok lebontásához az
alábbi források szolgálnak (a dokumentumok zöme a portálon elérhetõ, illetve

az akciók az éves vezetõi kommunikáció részeként jelentek meg)Az új irányítási rendszer egyik alapfunkciójaként a fenti dokumentumokban elõirányzott célokat kell egyfelõl lebontani operatív szintekig úgy, hogy a végrehajtók számára értelmezhetõ és teljesíthetõ feladatokként jelenjenek meg.
Másik alapfunkciója a szóban forgó célok teljesülésének - mind a szervezeti
(igazgatóságonkénti), mind a folyamat
(alrendszerenkénti) struktúra szerinti értékelése, illetve a szükséges korrekciós intézkedések, fejlesztések meghatározása. A teljesítmény alakulásának
trendjére, az egyes éves teljesítmények
összehasonlíthatóságára vonatkozóan
elsõsorban az egyes felelõsségi struktúrák illetékességi körébe tartozó számszerû mutatók szolgálnának, kiegészítve a vonatkozó szöveges értékelésekkel. Az önértékelési jelentések, valamint az önértékelési folyamat közben
szerzett tapasztalatok fontos viszszajelzést nyújtanak arra nézve, hogy a jövõben milyen irányban fejlesszék tovább
felsõ vezetõi szinten a stratégiai célok
lebontását és kommunikálását, illetve a
társaság végrehajtói szintet célzó belsõ
programalkotását.
Prancz Zoltán

Szöveges célkitûzések:
•A Paksi Atomerőmű Zrt. jövőképe és értékei
•Szakmapolitikák (biztonságpolitika, minőségpolitika, környezetpolitika stb.)
•Számszerű célkitűzéseket is tartalmazó dokumentumok:

Stratégiák

1. A PA Zrt. stratégiája 2007-2014
2. A PA Zrt. humán és oktatási stratégiája (2005-2014)
3. A PA Zrt. karbantartási stratégia

Éves üzleti terv

•KPI-mutatók (Key Performance Indicators - Kulcsfontosságú vezetői célmutatók)
•BMR-mutatók (Biztonsági Mutatórendszer)

Éves fejlesztési akcióprogramok:

•Az SZMFP (Szervezeti Működésfejlesztési Program) egésze és öt alprogramja
•Gazdasági Hatékonyságnövelő Program (GHP)
•Szervezeti, működési átalakítások sorozata az Élettartam-gazdálkodási Rendszer (ÉGR) és
az új MVM Csoport szintű működési modell kialakításával összefüggésben
•Felkészülés a WANO-felülvizsgálatra
•Az aktuális időszakos biztonsági felülvizsgálat (ibf) elvégzése

Teller Edeemlékkiállítás
az ESZI-ben

P

akson az Energetikai Szakközépiskolában (ESZI) 2008. április 8-án Teller
Ede születésének 100. évfordulójára
emlékkiállítás nyílt. A kiállítást Ronczyk
Tibor, az ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ Alapítvány ügyvezetõje nyitotta
meg. A kiállítással kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta Ronczyk Tibor:
- Tulajdonképpen az Energetikai Szakközépiskolának kötelessége megemlékeznie Teller Edérõl, hiszen az ESZI kötõdik
az atomerõmûhöz is.
Teller Ede többször járt itt az ESZI-ben,
pontosabban a fõiskolai karon. Az õ elõadásai a diákok között nagyon nagy érdeklõdést váltottak ki, és nagyon jó elõadó volt.
Meggyõzõ híve volt az atomenergiának.
Nagyon érdekes anekdotákat jegyeztek
fel róla. Az egyik ilyen, hogy egészen hároméves koráig nem szólalt meg. Azt
mondták róla, nem volt mit mondania.
Mikor megszólalt a számok birodalmát
említette meg, és tulajdonképpen hároméves korában elkezdett számolni.
Az utolsó mondata, ami foglalkoztatta
az volt, hogy olyan atomerõmûveket kell
építeni, amit még a bolondok sem tudnak
tönkretenni, és a diktátorok sem!
Személyesen is találkoztál Teller Edével?
- Személyesen is találkoztam kétszer.
Egy nagyon kedves ereklyét õrzök tõle, az
aláírását és a fényképét, amit dedikált nekem 1987-ben a Pécsi Akadémia székházában.
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„Minden alkalommal a paksi
körzetet képviseltem”

A Paksi Atomerõmû, mint az ország
legnagyobb villamosenergiát-termelõ üzeme, mindig a figyelem középpontjában állt és áll a mai napig.

A

magyar Országgyûlés a törvényben
elõírtak szerint ellenõrzi az atomerõmû tevékenységét, és ehhez az
ellenõrzõ munkához sok segítséget tud
nyújtani az adott körzet országgyûlési
képviselõje. Az utóbbi években az ország
energia-politikájának kialakításával kapcsolatban egyre több, az atomerõmûvet
érintõ téma került az Országgyûlés elé, és
Tóth Ferenc országgyûlési képviselõ (Fidesz) több alkalommal is felszólalt. Ennek a munkának az összegzésére kértem
tõle egy rövid interjút.

- Minden alkalommal a paksi körzetet
képviseltem, és nyílván ezen belül kiemelt feladatom volt az atomerõmûvel
kapcsolatos foglalatosság. Hozzátéve azt,
hogy én az oktatási és tudományos bizottságnak vagyok immár harmadik ciklusban a tagja. Nekem az elsõdleges parlamenti munkám az oktatással, a tudománnyal, a kutatással, a gyermekekkel
és a sporttal kapcsolatos feladatokkal köt

Tisztelt Képviselõ Úr! Olyan régóta
képviselõ ebben a körzetben, mintha
más képviselõnk nem is lett volna.
Mióta veszel részt a T. Ház munkájában?
- Tizedik esztendeje, a harmadik ciklusban vagyok országgyûlési képviselõ, ugyanis 1998-ban
a paksi Fidesznek a felkérésére
indultam elõször az országgyûlési képviselõi választásokon.
Akkor, számomra is meglepõ
módon a 2. fordulóban országgyûlési képviselõvé választottak a paksi 2. számú körzetben, pedig az elõdöm - Szõdi
Imre - nagyszerû képviselõ
volt. Az 1998-2002-es idõszakot kormánypárti képviselõként töltöttem el a Parlamentben, nagyon szép négy
esztendõ volt. Az utolsó két
ciklusban ellenzéki politikusként
képviselem a választói kerületem polgárait. Meg kell jegyeznem : ellenzékben
politizálni egy kicsit másabb mint kormánypártiként.

Az utóbbi években több alkalommal
felszólaltál a Parlamentben. Milyen
témákkal kapcsolatban mondtad el
véleményedet?

Atomenergia
a klímaváltozás
elleni küzdelemben

A

nukleáris energia és annak helye az
EU energiapolitikájában már régóta
a napirend élén szerepel - mondta
Herczog Edit az Európai Nukleáris Tanácskozás 2008-as rendezvényén, Brüsszelben.
Az Európai Parlament (EP) szocialista képviselõje felszólalásában rámutatott, hogy
az utóbbi években egyre több szó esik az
atomenergia környezetvédelemben játszott
szerepérõl, a biztonságos szolgáltatás követelményeirõl és a nukleáris hulladék kezelésének kérdéseirõl. Az elmúlt idõszakban
az Európai Parlament intenzív vitában döntött számos, nagy horderejû energiakérdésrõl, eközben az atomenergia ügye tabutémából az EU energiapolitikájának egyik
kulcskérdésévé vált. Ma már nemcsak az
EP képviselõk közel fele atomenergia-párti, de a 2004 óta csatlakozott államok többsége is a nukleáris energia fontossága mellett foglal állást, és Lengyelország is hamarosan megépíti elsõ atomerõmûvét.
A képviselõ szerint egyre többen ismerik
fel az atomenergia jelentõségét a klímaváltozás elleni küzdelemben. Nagyon fontos,
hogy figyelmet kapjanak a nukleáris energia adta lehetõségek a szénalapú tüzelõanyagok háttérbe szorításában, hiszen egyszerre szolgálhatják a gazdasági növekedést és csökkenthetik a kibocsátást. Az
atomenergia fenntartható felhasználása érdekében tovább kell javítani az iparági szereplõk, a politikai döntéshozók, a tudományos élet szereplõi és az állampolgári csoportok közötti kooperációt.
Szemlézte: Czinege Mária, Brüsszel, 2008.05.16.

össze. Viszont a körzetemben a legfontosabb tennivalók egyike a paksi atomerõmûvel kapcsolatos. Az elmúlt ciklusokban különösebben nem kellett nekünk a
paksi atomerõmûvel foglalkozni, hiszen
az erõmû tette a dolgát, azt amiért felépítették, termelte az áramot olcsón és biztonságosan. Az idõ vasfoga koptatja az
erõmûvet is, ezért gondolkodni kell a jövõjérõl, amely egyúttal a térség jövõjét is
nagy mértékben befolyásolja. A jövõkép
megalapozásának sarkalatos pontja volt
2005. november 21-e, amikor a parlamenti pártok egybehangzóan - 96,6% - igennel
szavaztak az atomerõmû üzemidõ-hoszszabbításának programjáról. Kevés olyan
szavazás volt az elmúlt tíz évben, amikor
ilyen nagy egyetértés nyilvánult meg az
elvégzendõ feladatot illetõen. Ennek a sikernek nagyon örülök.
Az üzemidõ-hosszabbítással kapcsolatban több alkalommal felszólaltam a Parlamentben, hiszen az ország szempontjából sem mindegy, hogyan néz ki a jövõ
energiája. Mindig az mellett kardoskodtam, hogy az üzemidõ-hosszabbítást meg
kell valósítani, amire már áment is mondott a kormány. Persze ezzel még nem lehet az atomerõmû mindennapjait lezártnak tekinteni, hiszen az üzemidõ-hoszszabbítás eredménye sem tart örökké.
El kell kezdenünk gondolkodni a hazai
atomenergia jövõbeni sorsáról. Látjuk
azt, hogy komoly alternatíva nincs,
bár vannak próbálkozások az alternatív energia jobb kihasználására. Megvannak a szenes,
olajos és gázos erõmûveink,
de azt is látjuk, hogy nukleáris energia nélkül hosszútávon
nem biztosítható az ország villamosenergia-ellátása. Ezért mindenképpen támogatandó és szükséges új
atomerõmûvi blokkok megépítése. Én ezt
is elmondtam a Parlamentben és megfelelõ támogatást is kaptam ebben a kérdésben. Felhívtam a kormány figyelmét,
hogy minél elõbb kezdõdjenek el azok a
munkálatok, amelyek az újabb blokkok
megépítéséhez szükségesek. Nem helyezkedhetünk halogató álláspontra, mert ha

Bölcskei és paksi
siker Voronyezsben

A

Bölcskei Néptáncegyesület 20 fõs
ifjúsági csoportja és a paksi Vetõvirág Népzenei Együttes 2008. április 14-16-án nagy sikerrel szerepelt Voronyezsben egy nemzetközi konferencián.
A Don menti háború - 1942-1943 címû
rendezvény a II. világháború doni hadmûveleteirõl emlékezett meg 12 érintett
ország képviselõinek részvételével a 65.
évforduló alkalmából.
A találkozón Magyarországot dél-dunántúli civilszervezetek képviselték, de a
rendezõk a hivatalos résztvevõk között
regisztrálták Hajdú Jánost, Paks város
polgármesterét és Puskás Béla kaposvári
hely- és katonatörténet-kutatót. Õket és a
fiatal táncosokat, zenészeket a Paksi
Orosz Klub Egyesület néhány tagja kísérte el Kern Tatyjána elnök vezetésével. A
konferenciát a Voronyezsi Glinka Állami
Agrártudományi Egyetem szervezte, ahol
Szergej Filonyenko történelemprofesszor,
a nemzetközi kapcsolatok osztályának vezetõje régi kutatója a Don-kanyarban le-

zajlott hadmûveleteknek. A megemlékezés a megbékélést és az országok közötti
mai kapcsolatok erõsítését szolgálta.
Az elsõ napi plenáris ülések után az
esti kulturális programot a bölcskei-paksi csapat koncertje nyitotta. Kedden a konferencia szekcióülésekkel folytatódott. A
negyedik szekcióban Puskás Béla "Katonasírok a népek közötti barátság szolgálatában" címmel tartott fényképes bemutatókkal illusztrált elõadást nagy érdeklõdés mellett.
A harmadik nap került sor az egykori
frontvonal bejárására. A magyar csoport
Gremjacsjében a szovjet emlékmûnél koszorúzott. Ezt követõen Rudkinóban, a
magyar központi katonatemetõben helyezte el a közös koszorút Puskás Béla,
Berta Alexandra és Miklósik István. A
megrendítõ helyszínen a magyarok elénekelték a Himnuszt. A csoport Osztrogozsszkban megtekintette a magyar támogatással felújított múzeumot. Délután
a zenészek-táncosok rendkívül sikeres zárómûsort adtak Rosszos városában mintegy 200 fõs hallgatóság elõtt.
- A fiatalok és kísérõik egész Magyarországot képviselték Voronyezsben nagy
sikerrel - mondta Kern Tatyjána. A csapat
igen aranyos, lelkes volt. A kinti vélemények is megerõsítik, hogy nagyon jó benyomást tettek. Köszönet illeti a települések, az együttesek vezetõit, a szülõket, az
iskolákat!
(A csoport élményeit a júniusi számban adjuk közre.)
Hadnagy

ma elkezdenénk a munkát, és minden optimális körülmények között zajlana, akkor is tizenkét esztendõre van szükség
egy új blokk felépítéséhez és üzembe helyezéséhez. Biztos vagyok benne, hogy a
döntéshozók végig gondolják milyen
energiaforrások állnak rendelkezésünkre, és ennek alapján az új atomerõmûvi
blokkok építésének ügyét elõtérbe fogják
helyezni. Reményeim szerint már talán az
õszi ülésszakban el is kezdjük a tárgyalását az ezzel kapcsolatos dolgoknak.

Az atomenergia ügyén kívül milyen
sikerek kísérték az egy évtizedes tevékenységedet?

- Természetesen amilyen fejlõdések és
eredmények történtek a választókerületemben, az a közös munkánk eredménye.
Ami számomra nagy öröm volt, és lassan
a múlt homályába vész, de én soha nem
fogom elfelejteni, az a dunaföldvári híd
felújítása és a hozzávezetõ út megépítésének az elindítása és a megépülése. Igaz,
a megvalósulása már mint ellenzéki politikust ért, de ugyan úgy örültem neki,
mint amikor elindítottuk a munkát.
Nagyon fontos volt és abban az idõben
a legnagyobb környezetvédelmi beruházás volt az országban a Dunaföldvártól
Faddig lenyúló szennyvíz hálózatnak a
megépítése. Ez a beruházás emlékeim szerint meghaladta a hétmilliárd forintot. Természetesen sok sok apró dolog is a sikerek között említendõ, bár a kistelepülések
szempontjából az öt-hat milliós beruházások sem kis eredmények. Sok segítséget
tudtam nyújtani az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatoknak. Nagy öröm volt számomra a különbözõ oktatási és kulturális intézmények
felújítása, az infrastrukturális beruházások, az utak és járdák felépítése. Ezek
mind mind nagyon sok feladatot jelentettek és nagy örömet is. A legkisebb segítség is, amit eltudtam intézni, az nekem
óriási élményt nyújtott.

Köszönöm az interjút, további eredményes képviselõi és parlamenti
munkát kívánok.
-Beregnyei-

D

Szent
György-napi
búcsú

unaszentgyörgy község hagyományos ünnepe a Szent György-napi
búcsú. Hosszú évtizedek alatt már
több helyszínen is megrendezésre került
a falu területén, de az idõpont változatlan, minden évben az április 24-éhez
(György-nap) közelebb esõ vasárnapon
tartják.

Ekkor több tucat vásáros kereskedõ érkezik a helyszínre, ahol portékájukat kínálják: játékot, zsákbamacskát, édességet, ajándéktárgyakat. Természetesen a
körhinta, a dodzsem, a libegõ és a láncoshinta sem maradhatnak ki a felsorolásból, hiszen ezek is elengedhetetlen
kellékei a búcsúnak. A sok érdeklõdõt
vonzó rendezvénynek - szerencsére - idén
is kellemes tavaszi idõjárás kedvezett.
Bár a hinták és céllövöldék körül ma már
kevesebb érdeklõdõt láthattunk, úgy
tûnt, mindenki megtalálta a maga szórakozását. A Széchenyi utcában, a bazáros
sátrak között igazi vásári forgatag alakult ki, sok vidéki és helyi lakos látogatott el a búcsúba. Gyöngyösiné Nyul Petra

Kalocsai hírek
Reneszánsz napok
Kalocsán
A „2008 - a Reneszánsz Éve” című rendezvénysorozat alkalmából reneszánsz napokat szervezett a kalocsai művelődési központ. A programok sorában történelmi versenyre, rajzpályázatra, játszóházra, reneszánsz zenei előadásokra, jelmezes felvonulásra, középkori lovagi tornára és lovas
karusszelre is sor került. A zenei programok között előkelő helyett foglalt el a kecskeméti Renaissance Consort koncertje,
mely a zene szárnyain Mátyás korába repítette el a közönséget.

Lili bárónõ
Minden újabb, a kalocsai színtársulat által
bemutatott darab megtekintését követően
egyre inkább megerősödik a helyi közönségben az a meggyőződés, hogy az utóbbi
évek egyik legjobb döntését hozta meg a
kalocsai önkormányzat akkor, amikor a
Kalocsai Színház megalapításához anyagi
segítséget nyújtott. Az évad utolsó színpadi műve a „Lili bárónő” című két felvonásos operett ismét sikergyanúsnak mutatkozik, melyben többen is kiemelkedő színészi teljesítményt nyújtanak. Mádi Piroska (Lili bárónő) és Klingler Kata (Clarisse
művésznő) énektudása, Cservenák Vilmos

(Frédi) és Szabados Zsuzsa (Illésházi
Agatha grófnő) színészi játéka pedig különösen is figyelemre méltó. A színpadi művet május végéig láthatja még a kalocsai
közönség Turpinszky Béla rendezésében,
amelyet az előző darabokhoz hasonlóan
más városokban is bemutatnak még a kalocsai színtársulat tagjai.

Horvát segítség
a kalocsai diákoknak
A térség egyik legaktívabb kisebbségi önkormányzataként végzi áldásos tevékenységét - Dudás Bertalan vezetésével - a kalocsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat.
Szinte nincs olyan hét, hogy ne invitálnák
valamely programjukra az érdeklődőket.
Rendezvényeik között éppúgy megtalálható volt a kalocsai Préló, mint a horvát nyelvű színházi előadás megtartása, de megemlíthetnénk a táncházak nagy sikerét is.
Ugyancsak elintézték, hogy a városba érkezőket már horvát nyelvű táblák is köszöntik.
De talán legnagyobb eddigi érdemükként
könyvelhető el az, hogy a horvát nyelv oktatását is elindították a városban. Erre elsőként a Nagyasszonyunk Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium vezetői és tanárai részéről mutatkozott fogadókészség. Ennek
köszönhetően a mostani tanév kezdetekor
mintegy 45 diák jelentkezett - szakköri formában - a horvát nyelv rendszeres tanulására, Baranyi M. Alix nővér iránymutatása
mellett. A következő tanévtől viszont 18 elsős diák kezdi meg, immár a tanórák keretében, a horvát nyelv elsajátítását. A kisebbségi önkormányzatnak köszönhetően,
a jövőben új taneszközök segítik a nyelvtanulást, hiszen április 28-án Katja Bakia, az
oktatásért és kultúráért felelős horvát konzul adott át az iskolának horvát nyelvű tankönyveket és az oktatást segítő tananyagokat. A kisebbségi önkormányzat természetesen nemcsak a fiatalabb korosztály
nyelvtanulását tartja fontosnak, hanem az
idősebb generáció szórakozva tanulását, illetve, nemzetiségi nyelvének megőrzését is
segíti. Ennek tudatában az idei évben is
horvát nyelvű előadást szerveztek a ljutovói
Horvát Kulturális Művészeti Együttes közreműködésével, akik május 10-én a "Boldizsár leánynézőbe megy" című három felvonásos komédiát mutatták be a Kalocsai
Színházban.
Péjó Zoltán
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Rendõrség napja Pakson

A paksi FC hírei
Áprilisban hazai pályán a Tatabánya ellen
kezdte szereplését a Paksi FC Soproni Ligában szereplő labdarúgócsapata. Az első
teljes villanyfényes meccsre közel 2000
szurkoló váltott jegyet.
A 6:0-ra megnyert találkozón a gólok sorát Kiss Tamás nyitotta, majd sorrendben
Éger László, Tököli Attila kétszer, Kriston
Attila és újra Tököli Attila folytatta. Az öszszecsapást nagyobb különbséggel is
nyerhette volna a PFC, de a mindössze 19
éves Kurucz kapus többször bravúrral hárított. A következő játéknapon megszakadt a Paksi FC három győzelem (Vasas,
Nyíregyháza, Tatabánya) óta tartó győzelmi sorozata. A Paksi FC a 23. fordulóban
ahhoz a REAC-hoz látogatott, mely gárda
eddig a PFC-t mindháromszor legyőzte.
Sajnos ezúttal sem termett sok babér a
paksi zöld-fehér együttesnek, mivel 2 : 1re kikapott Gellei Imre csapata. A paksi
gólt Kiss Tamás szerezte.
A következõ fordulóban a Sopron kizárása
miatt szabadnapos volt a PFC, így 3 : 0-s
gólkülönbséggel 3 pontot írnak a csapat
neve mellé a 24. játéknapon. Az FC Fehérvár elleni újabb idegenbeli bajnoki sem
ígérkezett könnyűnek a hónap utolsó szombatján. Tököli Attila sárga lapjai miatt kihagyni kényszerült az összecsapást, mely
tény, mint utóbb kiderült nagy jelentőséggel
bírt. A mezőnyben egyenrangú Paksi FC
képtelen volt gólt lőni az ellenfél hálójába,
kapott viszont hármat. Dvéri, Nagy Dániel
és Koller hatalmas lövéseivel szemben Kovács Attila a paksiak kapusa tehetetlennek
bizonyult.
A legutóbbi fordulóban azonban a PFC kiköszörülte a csorbát, és ragyogó játékkal győzte le a dobogóra hajtó Győri ETO FC-t. Az
Atomerőmű SE kosárlabdacsapatának
győzelme megadta a kellő alaphangot a
Paksi FC labdarúgócsapatának az áhított
győzelemre. A szurkolók is átértek a kezdésre a PFC-stadionba, így jó hangulatban kez-

dődhetett az összecsapás. A 3000 szurkolónak nem kellett sokáig várnia az első gólra. A 7. percben Zováth szerzett labdát, aki
Bálóhoz passzolt. A paksi szélső Tököli elé
tálalt, aki a kint álló ETO-kapus felett ballal
16 méterről a kapuba emelt. Pár perccel
később Völgyi veszélyes távoli lövését tolta
a kapu fölé Kovács Attila. A 16. percben aztán újra Tököli villant. Ezúttal Kiss Tamás
passzolt a szélvészgyors paksi csatárhoz,
aki az alapvonalnál elfektette Supicot, majd
hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba. Ezt
követően meddő mezőnyfölényben játszott
az immár Bajzátot is soraiba tudó ETO. De
gólt nem sikerült szerezniük, így maradt a
szünetig a 2 : 0-s PFC-vezetés.
A második játékrészben továbbra is a Győr
birtokolta többet a labdát, de gólhelyzetet
mégis a Paks alakított ki. Báló lövését hárította Stevanovics kapus nagy bravúrral. A
folytatásban újabb hazai helyzetek maradtak kihasználatlanul, az ETO viszont csak
szenvedett a pályán. Okosan tartotta kézben a meccset a Gellei-egylet. A 84. percben ismét Tököli kerül gólhelyzetbe, de a
győri kapus ismét védett. Egy perccel később Tokody révén szépített az ETO, a végeredmény 2 : 1 lett. A Paksi FC jelenleg a
11. helyen áll a Soproni Ligában.
- Vezetõink jóvoltából újra saját pályánkon
játszhatunk, mely szó szerint felvillanyozta
csapatomat. Ez a pluszmotiváció vezetett a
Tatabánya elleni parádés győzelemhez - értékelt Gellei Imre, a Paksi FC vezetőedzője. A REAC otthonában gyengén futballoztunk
az első félidőben, a három pont elvesztése
érzékenyen érintett bennünket. Mezőnyfölényben játszottunk, több gólhelyzetünk is
volt, erővel is jobban bírtuk, mint ellenfelünk, akik azonban három bombagólt rúgtak. Legutóbb a Győrt fogadtuk, mely gárda
búcsúztatott minket a Ligakupa tavaszi küzdelemsorozatából. A revans sikerült, mely
az egész csapat érdeme. Májusban rendkívül fontos mérkőzések következnek, remélem, sokan szurkolnak majd nekünk a fehérvári úti stadionban.

A rendõrség napja alkalmából az
IPA Magyar Szekció Paksi Szervezete a rendõrség épületének II. emeletén kiállítást rendezett a rendõrségnél használt eszközökbõl és egyenruhákból.

A

A kiállítást dr. Kuti István r. alezredes,
kapitányságvezetõ nyitotta meg.
Az ünnepség keretében került sor a
„Paks Város Közbiztonságáért” kitüntetés átadására. A kitüntetést a rendõri
vezetõk javaslata alapján az önkor-

Szent Flórián-nap

z idei évben Nagymányokon rendezték a Szent Flórián-napi ünnepséget
a helyi önkormányzat és a Tolna Megyei Tûzoltószövetség fõszervezésében.
A rendezvény alkalmat adott a
Nagymányoki Önkéntes Tûzoltó Egyesület számára zászlószentelõ megtartására
is. Az ünnepség a zászlószentelõ misével
kezdõdött, majd az ott megjelentek a
sportcsarnokhoz vonultak, ahol az ünnepség tovább folytatódott, a zászlóanya,
a megyei és helyi tûzoltóvezetõk, az egyházi és önkormányzati személyek, a civilszervezetek képviselõi és külföldi vendégek, valamint az önkéntes és hivatásos
tûzoltók és kísérõik részvételével. A színvonalas mûsort, a tûzoltók életérõl, munkájuk megbecsülésérõl szóló beszédeket
követõen került sor a megszentelt zászló
átadására, és a zászlószeget váltók tiszteletadására. A Szent Flórián-nap a tûzoltók
legnagyobb ünnepe, így méltó módon ek-

kor kerülnek kiosztásra különbözõ díjak,
jutalmak a tûzoltók elmúlt idõszakban
végzett munkájának elismeréseképpen.
A díjazottak között - idén is - több
dunaszentgyörgyi tûzoltó szerepelt, nagy
örömünkre. A Dunaszentgyörgy Önkéntes Tûzoltó Egyesület (ÖTE) tagságából
Gyöngyösi Dóra, Horváth Tamás és Horváth Róbert kapott emlékplakettet és oklevelet az egyesület érdekében hosszú
ideje végzett munkájáért. További elismerésben Zelei Lajos részesült, az Atomix
Kft. Létesítményi Tûzoltóság dolgozója,
aki szintén tagja a dunaszentgyörgyi
ÖTE-nek is, õ 30 éves tûzoltói munkássága elismerését 60. születésnapja alkalmával vehette át.
Az ünnepséget ebéd követte, majd a
délután folyamán kulturális programokon és tûzoltóbemutatókon vehettek részt
az érdeklõdõk.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Táncosaink sikerei

A

Csillag Show Táncegyesület eljutott élete elsõ nemzetközi versenyére, amelyet a szerbiai Magyarkanizsán rendeztek április 18-án.
Közel 300 produkció versenyzett különbözõ kategóriákban a színvonalas rendezvényen. Az egyesület showtánc és
hiphop kategóriában indult a juniorokkal. A Bor Andrea, Bach Éva, Tájbl Eszter, Harmath Dóra, Márkos András és
Rák Olivér csapata az Idõgép címû táncukkal 2. helyezést ért el, míg a Felpör-

getve címû produkciójukkal a 4. helyen
végeztek.
Az egyesület sikerét újabb követte április 24-26-án Keszthelyen, az 50. Újkori
Középiskolás Helikonversenyen, ahol 140
középiskola 4000 diákja mutatta be tánctudását. A paksi táncosok ezen a rendezvényen is bemutatták Idõgép címû produkciójukat, és teljesítményükért "ezüst"
minõsítést kaptak. A csapat mûvészeti vezetõje dr. Czárné Nagy Ildikó. Gratulálunk
a sikerükhöz!

mányzat adományozza. Ebben az esztendõben Jenei Ferenc alezredes kapta
az elismerést.
Jenei Ferenc alezredes huszonhárom
éve rendõr, tíz éve vezeti a nyomozó alosztályt. Dr. Kuti István rendõrkapitány érté-

kelése szerint életével példát mutat a fiataloknak, mindig precízen végzi a munkáját, többek között ezért javasolták a kitüntetésre, melyet Hajdú János polgármester adott át.
Wollner Pál

Lendületben az ASE

M

egkezdõdött a rájátszás az NB I-es
férfi kosárlabda-bajnokságban. Az
Atomerõmû SE csapata az alapszakaszban az ötödik helyen végzett, így a
negyedikként záró székesfehérvári Albacomp ellen kell kiharcolnia a továbbjutást. Mivel a Fejér megyei gárda végzett
elõrébb a táblázaton, ezért a három nyert
mérkõzésig tartó párharcban elvileg õk
játszhatnak többször hazai pályán
(amennyiben mind az öt mérkõzésre sor
kerül). Eddig azonban úgy néz ki, nem
lesz szükség az öt mérkõzésre, két mérkõzés után 2 : 0-ra vezet a paksi csapat.
Az ASE játékosai már a székesfehérvári elsõ mérkõzésen "kupa" formában játszottak. A harmadik negyed végéig ugyan
még tartotta magát a házigazda, de az
utolsó tíz percben már Gulyásék akarata
érvényesült. A jó védekezésnek, a jó dobóteljesítménynek és csapatmunkának
köszönhetõen biztos paksi gyõzelem született. A találkozó második félidejében a
fehérvári szurkolók egy része minõsíthetetlenül viselkedett, folyamatosan a bírói
hármast szidták, és söröspoharakat dobáltak a pályára. A lefújáskor tettlegességig fajult a dolog, inzultálták a játékvezetõket, akiket a biztonsági szolgálat menekített az öltözõbe. Az egyikük, Vígh Péter
ennek hatására bejelentette, hogy befejezi a bíráskodást. Az esetnek egyébként
következményei is lesznek, de lapzártáig
még nem ült össze a szövetség fegyelmi
bizottsága. A végeredmény Albacomp ASE 77-86 (20-20, 22-24, 17-18, 18-24).
A paksi csapatból a legtöbb pontot Murry 22/15, Gulyás 16/3, Stevenson 12, valamint Mészáros 11/3 szerezte.
A második mérkõzésre három nappal
késõbb, a Gesztenyés úti csarnokban került sor. A Paksi FC - Gyõri ETO FC NB Ies labdarúgó-mérkõzés miatt a megszokottól eltérõen, 17 órakor kezdõdött a találkozó, hogy azok a szurkolók, akik mind
a két mérkõzésre kíváncsiak, idõben átérjenek a Fehérvári úti stadionba. Nos,
aki mind a két eseményen ott volt, egyaránt jól járt! Az ASE már az elején hatékonyan játszott, jó védekezés mellett a támadásokat is rendre jól fejezte be. Az elsõ negyed után hat ponttal, a félidõre pedig már tizenegy ponttal vezettek
Mészárosék. A harmadik játékrészben aztán már eldõlt minden, Kiss Zsolt utolsó
másodpercben dobott hárompontos kosarának köszönhetõen már tizenhét pontos
lett a hazai elõny. Az utolsó tíz perc örömjátékot hozott, öt perccel a vége elõtt huszonnégy ponttal ment az ASE. Az utolsó
percekben Sabáli Balázs vezetõedzõ két fiatal játékosát Morgen Ferdinándot, és
Horányi Ákost is pályára küldte. A mérkõzésre kilátogató nézõk magabiztos és
nagyarányú Atomerõmû-gyõzelmet láthattak. A végeredmény: ASE - Albacomp
94-75 (23-17, 23-18, 24-18, 24-22). A legjobb dobók: Murry 17/3, Gulyás 15/3,

Brooks 12/9, Kiss Zs. 12/12, Horváth
11/3. A következõ mérkõzést Székesfehérváron játszák. A párharc gyõztese a
Szombathelyi Falco - Nyíregyházi KK duó
gyõztesével mérkõzik a bajnoki döntõbe
jutásért.
Lapzártakor érkezett: Albacomp - ASE
89-76. A három nyert mérkõzésig tartó
negyeddöntõ állása 2-1 az ASE javára.
Kovács J.
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Hagyományainkhoz híven, a munka
ünnepét az ASE-sportpályán rendezett majálissal ünnepelték az atomerõmû dolgozói és családtagjai.

A

z idén is volt fõzõverseny, amelyre
2280 fõ jelentkezett, és minden jelentkezõre 66 deka hús, valamint 10
deka kenyér jutott a jóléti osztály jóvoltából. Nagyon gazdag és színvonalas volt a
felnõtt- és a gyerekprogram, de a sportolni vágyóknak sem kellett a kispadon ülniük. A délelõtti és a kora délutáni napos
idõ a színpad elé ültette a közönséget.
Nagy sikert aratott a Tûzvirág, Szikora
Robi és az R-GO mûsora, valamint a Bajor
Imre-show. Bajor mûvész úr valóban családias körülmények között lépett fel, mert
a közben eleredt esõ a nézõket is a színpadra terelte. Az esõ miatt az utolsó két
mûsort sajnos jövõre kellett halasztani.

A fõzõverseny eredménye:
I. helyezett: Tinnyei Sándor és csapata (meo-mo),
II. helyezett: Czinkóczi Pál és csapata (kaig üffo ao),
III. helyezett: Balczer Gyula és csapata (szo).
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Az „Atomerõmû Kiváló Üzemeltetõje” díj adományozása
Az „Atomerõmû Kiváló Üzemeltetõje” díj alapításával és évenkénti adományozásával az üzemviteli területen kiemelkedõ és példamutató teljesítményt nyújtó szakemberek munkáját kívánjuk
elismerni.
Ádler Kornél
Balogh Béla
Bíró András
Csanádi Gábor
Csupor József
Hanuszka Gyula
Horváth Ferenc József
Jákli József
Kern Norbert
Kincsesné Müller Margit
Kovács Gyula
Kovács János
Krancz István
Magyar Lajos
Nagy Tamás
Otterbein János
Pámer Ferenc
Pesti István
Plézer Zsolt
Prajda István
Szabó Péter
Szarvas Krisztián
Szente András
Teleki Gábor
Vertike Tamás

turbina főgépész
blokkügyeletes
technológus
primerköri főgépész
turbinaoperátor
szolgálatvezető
művezető
turbinagépész
elektrikus
ellenőrző laboráns
dozimetrikus
reaktoroperátor
művezető
művezető
reaktoroperátor
üzemvezető
gépész
ügyeletes műszerész
vezető elektrikus
művezető
üzemeltetés vezető
üzemviteli technológia vezető
üzemviteli technológia vezető
turbinagépész
blokkügyeletes

Süli János
üzemviteli igazgató

Az „Atomerõmû Kiváló Karbantartója” díj adományozása
Vezérigazgató úr jóváhagyása alapján 2008. évben az alábbi munkavállalók részesülnek az
„Atomerõmû Kiváló Karbantartója” díjban:
Árki Zsolt
Nógrádi Lajos
Németh Miklós
Gottvald Attila
Lőkös Gábor
Féhr György
Stier István
Hegedűs József
Szabó Béla
Törjék Zsigmond

berendezésmérnök
villanyszerelő
műszaki ellenőr
technológus
csoportvezető
berendezés technikus
csoportvezető
csoportvezető
csoportvezető
vezető szerelő

A kitüntetések átadása a Cégmajális ünnepség
keretében történik.
A kitüntetett munkatársainknak gratulálunk,
jó egészséget és további munkasikereket kívánunk.
Zsoldos Ferenc
karbantartási igazgató
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Befejezõdött az 1. blokk karbantartása
Zsoldos Ferenc
a karbantartás új igazgatója
Több mint húszéves erõmûves múlt
áll mögötte. Munkáját többnyire a
karbantartás vonalán végezte, de
amikor más területen tevékenykedett, a karbantartás akkor is jelen
volt feladatai közt.
Mikor kezdõdött erõmûves pályafutásod, milyen utat jártál be eddig?

- 1986 szeptemberében kerültem a
céghez. Karbantartás-elõkészítõként
kezdtem, majd amikor megalakult a fõjavítás-irányítással foglalkozó osztály,
akkor annak csapatában mûszakoztam.
1992-ben a karbantartás-irányítási osztályon lettem az osztályvezetõ helyettese, és amikor az osztályvezetõt gépészeti igazgatóvá nevezték ki, én lettem az
osztály vezetõje. 1996 végétõl a gépészkarbantartási fõmérnök mellett mint fõtechnológus, többek között a fõjavítás
alatt tevékenykedõ külsõ vállalkozóknak
az irányításával is foglalkoztam. 2000ben a mûszaki igazgatóság karbantartás-tervezési osztályának vezetésére kértek fel. Alapvetõ feladatunk az éves karbantartási program összeállítása volt,
ami alapján a karbantartó szervezetek
végrehajtották a feladatokat. 2001 elején megbízást kaptam a karbantartási

fõosztály, a karbantartás mindenkori
háttérszervezetének irányítására. Két
évvel késõbb a gépész mûszaki osztályra kerültem, ahol szintén volt karbantartási irányultság, hisz a Mûszaki Felülvizsgálati Terv tevékenységei érintették
a karbantartást, de itt teljesen más jellegû tevékenységbe is belekapcsolódtam,
mint a beruházási, átalakítási tevékenységek mûszaki megalapozásába. 2003
végén felkértek a szerviz fõosztály vezetésére, ami ismét újat hozott számomra,
mert közelebb kerültem a hegesztés,
gyártás, darukarbantartás, az építészeti
és vizesmunkák, valamint a villamos
szerviz tevékenységek területeihez. Az
ekkor kezdõdõ élettartam-gazdálkodás
kapcsán egy kisebb csapatban is dolgoztam, ahol közösen alakítottuk ki a rendszer- és a berendezésfelelõsök munkájának összehangolását. 2004 nyarán ismét
karbantartás-technológiai fõosztályvezetõnek neveztek ki, és visszakerültem a
régi csapatomhoz.

Gondolom, jó volt visszatérni a már
ismert kollégákhoz.
- Örömmel mondhatom, hogy mindegyik területen, ahová eddig feladatom
szólított, jól éreztem magam, és nagyon
szerettem ott dolgozni. Mindenütt jó kollégákkal találkoztam, akiket okosan lehetett foglalkoztatni, és látták a kapott feladatok értelmét.

Visszatérve a karbantartás-technológiai fõosztályra, hogyan folytatódott a
munkád?
- Nekem kellett levezényelnem a fõosztályra vonatkozó - élettartam-gazdálkodással összefüggõ - szervezeti átalakítást, természetesen ebben segítségemre voltak a
leendõ új osztályvezetõ kollégák. Az elõkészítési osztály megszûnt, a karbantartástechnológia osztály átalakult úgy, hogy létrehoztuk a villamos-, irányítástechnikai és
gépésztechnológiai osztály, és hozzánk került a diagnosztika. Erõsen érintettek voltunk a PassPort kialakításában. Felépítettük a megelõzõ karbantartási programot,

amiben a típus munkautasítások rögzítése, a megelõzõ karbantartási program öszszeállítása hatalmas feladatot rótt a kollégáimra. Összegyûjtöttük a berendezések
adatait, és úgy rendeztük össze, hogy a
mûszaki munkánál minél használhatóbbak legyenek az információk. Ezek kapcsolódnak az üzemidõ-hosszabbításhoz és
az élettartam-gazdálkodáshoz. Nehéz, de jó
idõszak volt, amiben a munkatársi hátteret is meg kellett erõsíteni. Az új berendezésmérnökök felvétele, képzése komoly
feladatot jelentett. Ma már sok fiatal mérnökünk van, akikkel hosszú távra tudtunk
tervezni. Nyugdíjasaink zömében már leszámoltak, és így a korfa kb. 10 évvel megfiatalodott. 2007-ben a karbantartás-technológiai fõosztály átkerült a mûszaki igazgatósághoz, aminek a mûszaki erõforrások optimálisabb felhasználása volt a célja.

Idén április 16-tól a karbantartási
igazgatóságot vezeted. Hogyan élted
meg ezt a váltást?

- Amikor egyértelmûvé vált, hogy Horváth Miklós távozik a karbantartás élérõl
- jelenleg az Ovit Zrt. vezérigazgatója -, akkor felkértek, hogy lássam el ezt a feladatot. Márciustól már folyamatosan vettem
át a munkát, így a váltás zökkenõmentesen ment. Erõmûves pályafutásom során
megéltem azt is, hogy magasabb beosztásból alacsonyabba kerültem, és akkor
azt néztem, hogy az új helyzetben mi a jó

A tengelyforgató revíziója

számomra, mit tudok hasznosítani. Úgy
gondolom, hogy a paksi atomerõmûben a
karbantartási terület igazgatójának lenni
a szakmai karrierem csúcsát jelenti. Nagy
felelõsség, hisz az atomerõmû biztonsági,
mûszaki, gazdaságossági szempontból is
kiemelt ipari létesítmény.

Milyen személyes tervekkel nézel a
következõ idõre.
- Szeretném erõsíteni a karbantartó társaságban azt, hogy a pontos, kifogástalan
munkavégzés a karbantartási munka becsületét, rangját jelenti. Úgy érzem, meg
kell mutatnom a cégvezetés felé, hogy bizalmuknak megfelelek, és ennek szellemében dolgozom. Célom, hogy az oktatási rendszerünk még az eddigieknél is
jobb legyen. Megfelelõ képességû mûszaki ellenõröket kell kiképeznünk, hisz a
külsõ vállalkozók tevékenységével egyre
nõ a felelõsségünk. Törekszem a jó hangulat és a megfelelõ összetartás további
erõsítésére. Én világéletemben karbantartó voltam, és bármelyik csapattal dolgoztam is, jó volt köztük lenni, és mindenkinek köszönöm, hogy segítette a munkámat. És természetesen köszönöm a családomnak is, mert azt a hátteret biztosítják
számomra, ami mellett megfelelõen tudok a munkámra koncentrálni.

Kinevezésedhez gratulálok, és szép
munkasikereket kívánok Lovásziné

Penetrációs vizsgálat a reaktorcsarnokban

Munka a technológiai kondenzátoroknál

A védőcsőblokk KNI (fluxusmérő)
kifűzéseit végzik
A turbinagyorszárók és csappantyúk revíziója

A gőzfejlesztő örvényáramos vizsgálata

A főtranszformátor vizsgálatát végzik

A generátor karbantartása a végéhez közeledik

A gőzfejlesztő kötőelemeinek tisztítása

8 2008. május

A Debreceni
Egyetem a Paksi
Atomerõmû Zrt.
minõsített partnere

N

apjainkban mind elterjedtebbé válik, hogy a különbözõ felsõoktatási
intézmények a hagyományos oktatási-kutatási feladatkörükön túlmenõen üzleti alapú vállalkozási tevékenységbe is
kezdenek. A Paksi Atomerõmû Zrt. beszállítói listáján is immár több hazai egyetem
található. Noha magán a felsõoktatás területén is egyre kiélezettebb verseny folyik,
a termelõi, szolgáltatói szféra piaci viszonyai közé való kilépés minden bizonnyal
újszerû kihívások elé állítja a - jobbára patinás - felsõoktatási intézmények vezetõségét, illetve teljes munkatársi gárdáját.
A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar (DE TTK) kísérleti fizikai tanszékének minõsítõ eljárása ez év áprilisában zárult le. Az elõzetes konzultációkkal és dokumentációátvizsgálással elõkészített helyszíni minõségügyi audit sikeres volt, így a tanszék
a Paksi Atomerõmû Zrt. minõsített beszállítójává vált.
A beszállítóaspiránsokkal szemben
alapvetõ feltétel az "MSZ EN ISO 9001:2001
Minõségirányítási rendszerek. Követelmények" c. szabvány szerinti minõségirányítási rendszer mûködtetése, amelyet független tanúsító szervezettel tanúsíttatniuk is
kell. A minõségirányítási rendszerek bevezetése a felsõoktatási intézmények között
még nem nevezhetõ elterjedtnek - noha
egyre több fõiskola és egyetem él már ezzel az eszközzel -, így ez a követelmény általában többletet jelent az oktatási-kutatási tevékenységgel szemben támasztott hagyományos elvárásokhoz képest. Ez év elejétõl a DE TTK kísérleti fizikai tanszéke is
tanúsított minõségirányítási rendszerrel
rendelkezik. Ezenkívül "MSZ EN ISO
14001:2005 Környezetközpontú irányítási
rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek" szabvány alapján egy környezetközpontú irányítási rendszert is kiépített a tanszék. Mindezek a törekvések
természetesen (verseny)elõnyt jelenthetnek az atomerõmûvön kívüli vállalkozói
lehetõségek kihasználásánál, sõt, az oktatás és kutatás egyéb terén is.

A tanszék atomerõmûves minõsítési területe, vagyis az a tevékenységi kör,
amelyben a Paksi Atomerõmû Zrt. számára szolgáltatást nyújt, a következõ: az
ABOS 3 biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerek és rendszerelemek
üzemeltetésével összefüggõen szakértõi
feladatok végzése (mérési eljárások kidolgozása, speciális mérõrendszerek összeállítása, helyszíni mérési feladatok végrehajtása). Lényegében primer köri sugárzásmérési feladatokról van szó, amelyek a vegyészeti ellenõrzési osztály mint
atomerõmûves szakmai fogadószervezet
koordinálásával végzendõk. Ezekkel a
mérésekkel már több mint 20 éve foglalkoznak a tanszék munkatársai.
Az egyetemeknek mint vállalkozásoknak, mondhatni természetszerû erõssége
a kimagasló szakmai tudás, ideértve a kutatási eredményekrõl elsõk között való értesülést is. A Debreceni Egyetem kísérleti fizikai tanszéke is imponáló tudományos eredményeket és oktatói-kutatói kart
tudhat maga mögött. A tanszéket prof. dr.
Pálinkás József akadémikus vezeti, akit
korábban oktatási miniszterként is megismerhettünk. A munkatársi gárda - köztük természetesen a Pakson munkát végzõ szakemberek is - szinte valamennyi
tagja tudományos fokozattal rendelkezik.
Atomerõmûvi munkájukhoz eredményes
együttmûködést és sok sikert kívánunk!
(Lapzárta utáni hír: Pálinkás Józsefet a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé váPrancz Zoltán
lasztották.)

Sikeres biztosítói szemle zajlott
A 2008. április 28-30. között a nemzetközi nukleáris biztosítók szakemberei tartottak mérnöki szemlét a
paksi atomerõmûben. A cél az volt,
hogy meggyõzõdjenek róla, az atomerõmû biztonságosan, megbízhatóan üzemel.

A

majális elõtti csonka héten összesen hét külföldi és három magyar
biztosítási szakértõ tartott bejárást,
vizsgált, kérdezett, tájékozódott az atomerõmûben azért, hogy a nukleáris biztosításokhoz szükséges minden fontos információt összegyûjtsenek. Mint már jó
tíz éve, a szemle most is négy csoportban
zajlott: nukleáris biztonság és kárfelelõsség, gépészet, villamos rendszerek, tûzvédelem. A csapatban amerikai, finn, svájci vizsgáló, ukrán és német megfigyelõ
volt, akiket a magyar biztosítók és brókerek három munkatársa kísért.
A hétfõi megnyitón Csanádi András
gazdasági igazgató elmondta: az utolsó,
2005. évi szemle óta nagyon sok biztonságnövelõ intézkedést hajtott végre az
erõmû, a folyamatok felülvizsgálata pedig az egyértelmû felelõsséget, a biztonságtudatosságot erõsítette. 2007-ben rekord mennyiségû termelés mellett sem
csökkent a biztonsági szint. A megkezdett stratégiai projektek végrehajtása - az
üzemidõ-hosszabbítás, teljesítménynövelés, gazdasági hatékonyságnövelés - a
meghatározott ütemterv szerint folyik.
A vizsgálócsoportot az USA-beli Tom
Wolff vezette, aki az elsõ szemle óta jár
Paksra, és egyben a villamos terület felelõse. A másik három csoport vezetõje a
szintén régi ismerõs Lars-Erik Willberg,

valamint Paul Fox és Rober Abt volt. A
paksi elõkészületeket Tóth Gábor és
Maracsik Kálmán, a közgazdasági osztály
munkatársai szervezték. A négy csoport
magyar partnere Bokor László, Hadnagy
Lajos, Hevesi Antal és Tóth Ferenc volt. A
szemle sikeres lebonyolításában természetesen még nagyon sok paksi kolléga
vett részt. Õk - mint a többi nemzetközi
vizsgálat során - készségesen, õszintén
közremûködtek a bejárásokban, interjúkban, és rugalmasan alkalmazkodtak a
program változásaihoz, a vendégek igényeihez.
A szerdai záróértekezleten Molnár
László gazdasági vezérigazgató-helyettes
köszönte meg a vendégeknek a háromna-

Biztosítéki felügyelet - IV.

A

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

2.5. Nukleáris biztosítékok
rendszere Magyarországon
Magyarország 1968-ban írta alá az
Atomsorompó Szerzõdést, amely az 1970.
évi 12. törvényerejû rendelettel lépett hatályba. Magyarország a NAÜ-vel (Nemzetközi Atomenergia-ügynökség) 1972ben kötött teljes körû biztosítéki egyezményt, amit az 1972. évi 9. törvényerejû
rendelet hirdetett ki. Az ezzel összefüggõ
kötelezettségek teljesítése, a nukleáris
anyagok központi nyilvántartása és ellenõrzése, továbbá a nemzetközi ellenõrzés
feltételeinek biztosítása az Országos
Atomenergia-hivatal (OAH) feladata.
A Kiegészítõ Jegyzõkönyvet 1998-ban
írtuk alá és az 1999. évi XC. törvénnyel
erõsítettük meg és hirdettük ki. A Kiegészítõ Jegyzõkönyv 2000. április 1-jén lépett hatályba. A Kiegészítõ Jegyzõkönyv
alapján hazánk központi nyilvántartási

és ellenõrzési rendszert tart fent a nukleáris üzemanyagciklussal összefüggõ távlati tervezésre, kutatásfejlesztési, gyártási és export-import tevékenységekre, valamint a telephelyekre és az azokhoz kapcsolódó helyszínekre vonatkozó adatokra.
2004 novemberében a NAÜ által elvégzett átfogó ellenõrzést követõen, az atomerõmûvet üzemeltetõ országok közül elsõként Magyarországon vezettek be integrált biztosítéki rendszert.
A nukleáris anyagok nyilvántartásának hazai ellenõrzését az OAH nukleáris
és radioaktív anyagok fõosztálya végzi. A
nukleáris anyagok ellenõrzését mûszaki
háttérintézetek, elsõsorban az MTA Izotópkutató Intézet segíti.
2005 márciusában életbe lépett a
302/2005 EU-rendelet a biztosítékok alkalmazásáról. Ez adja meg a hazai létesítmények által az EURATOM számára küldendõ jelentések rendjét. Magyarország a
csatlakozást követõen is fenntartja a nukleáris anyagok saját, országos nyilvántartási és ellenõrzési rendszerét.
A nukleáris anyagok nyilvántartásának nemzetközi ellenõrzését Európai Unióhoz való csatlakozásunkig a NAÜ ellenõrei végezték, 2004. május 1. óta a biztosítéki ellenõrzésekre az EURATOM ellenõrei is jogosultak.
A biztosítéki egyezmény végrehajtását
a nukleáris anyagok nyilvántartási rendszerérõl, nemzetközi ellenõrzésérõl és a
velük kapcsolatos egyes hatósági jogkörökrõl szóló 7/2007. (III.6.) IRM-rendelet
szabályozza, amely tartalmazza a nukleáris anyagok országos és helyi nyilvántartási és ellenõrzési rendjét. A rendelet
alapján minden nukleáris létesítmény és
nukleáris anyagot alkalmazó szervezet
nyilvántartásra kötelezett. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a nukleáris anyagok be- és kifelé történõ szállítását. A leltár felvétele évente történik.
2007 júliusában életbe lépett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, az Európai Bizottság és a tagállamok közötti
együttmûködést
szabályzó
INFCIRC/193 mely a NAÜ, EURATOM és a
nemzeti nukleáris biztosítéki hatóságok közti együttmûködés kereteit határozza meg.
Pásztor Csaba

pos kemény munkát, az észrevételeket,
javaslatokat.
- Kiemelten fontos a társaság számára
a nukleáris és a termelési biztonság fokozása - mondta. Örülünk, ha ez az eredményekben is megjelenik, és külsõ szervezetek is visszaigazolják. A biztosítói szemle megállapításait mindig komolyan veszszük, azok hozzájárulnak tudásunk gyarapításához, ami az üzemidõ-hosszabbítás szempontjából is lényeges.
Összefoglalójában Tom Wolff elmondta,
alapvetõen még jobb biztonsági helyzettel találkoztak ez alkalommal, mint az elõzõ szemlén. Kiemelte a magas szintû rendet és a sokrétû fejlesztéseket, jelezve,
hogy a javító intézkedések egy részét foly-

tatni kell. Ezt követõen a csoportvezetõk
számoltak be megfigyeléseikrõl, a javaslatok és ajánlások helyzetérõl. A biztosítói szakértõi csoport jelentését hamarosan írásban is megküldi Paksra.
A nukleáris biztosítások a nemzetközi
gyakorlatnak megfelelõen különlegesnek
minõsülnek, azokat biztosítói érdekközösségek, úgynevezett "pool"-ok kötik.
Magyarországon a CXVI./1996 sz. Atomtörvény írja elõ a nukleáris kárfelelõsség
biztosítás vagy más pénzügyi fedezet létét. A Paksi Atomerõmû Zrt. a nukleáris
biztosításait a Magyar Atompool-lal kötötte, amely külföldi partnereinek szakértõivel 1997 óta 3-4 évente tart nemzetközi
szemlét az erõmûben.
HyL

Bõvült az üzemi mentõszolgálat
tevékenységi köre

A

z atomerõmûben a tûzoltóság és
Nukleo-Med Kft. által közösen mûködtetett mentõszolgálat ez év márciusától újabb szolgáltatással segíti a
munkavállalók baleseti, egészségügyi ellátását. Létrehozták azt az elsõsegélynyújtó eszközökbõl álló felszerelést, amivel a mentõautón kívül - bármikor segítséget
tudnak adni, hisz a tûzoltóságon állandóan rendelkezésre áll.
Ezek az elsõsegélynyújtó eszközök nem
a mentõautó felszerelését képezik, attól függetlenül használhatók, ezért minden olyan
esetben igénybe vehetõk, amikor a mentõ
valamilyen okból nem áll rendelkezésre,
például betegszállítás vagy tömeges sérültellátás miatt az erõmûn kívül tartózkodik,
de akkor is, ha a mentõ az atomerõmû területén van ugyan, de más feladatot lát el,
és nem tud részt venni a betegellátásban.

Mint ahogy a mentõ, a Mercedes
Sprinter típusú rohamkocsi magas szintû egészségügyi ellátás biztosítására
képes és korszerû mentéstechnikai eszközökkel rendelkezik, úgy a mentõautón kívül rendszeresített elsõsegélynyújtó felszerelés is az alkalmazás céljának és az elvárásoknak legmegfelelõbben lett kialakítva.
A felszerelés tartalmaz egy félautomata defibrillátort, végtagrögzítõ vákumsínkészletet, nyakrögzítõt, valamint kötszerekkel és más tartozékokkal felszerelt
elsõsegélytáskát. A felszerelés állapotáért a mindenkori elsõsegély-vezetõ felel,
aki a tûzoltóság állományának egészségügyi végzettséggel rendelkezõ tagja, használatára pedig jogosult minden tûzoltó,
aki rendelkezik éves szinten tartó elsõsegélyvizsgával, 80 órás mentõápolói végzettséggel, mentõápoló szakiskolába jár,
vagy végzett mentõszakápoló.
A múlt évben a mentõszolgálat 111 beteget látott el, közülük 55 beteget baleseti sérülés, 24-et belgyógyászati jellegû és
24-et egyéb bajok (idegrendszeri, szemészeti stb.) kapcsán. Az atomerõmûvön kívülre történõ vonulás során két sikeres újraélesztést hajtottak végre.
A mentõautón kívül rendszeresített
elsõsegélynyújtó felszerelések által a
mentési rendszer eredményessége nõ,
és az atomerõmû dolgozóinak baleseti,
egészségügyi ellátása még hatékonyabbá, biztonságosabbá válik. Segítségkérés a továbbiakban is megtehetõ a tûzoltóság 77-77-es telefonszámán.
- Lovásziné Anna -
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Szilárd Leó fizikaverseny
Komoly felkészülést, alapos tudást
igényel az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyen való részvétel. Az érettségi rendszer átalakítása óta nem
jár a legjobbaknak vizsgamentesség, a verseny mégis megõrizte rangját, az ország legkiválóbb diákjai
méretik meg magukat általa.

A

paksi versenyen nemcsak a közülük legjobbakat díjazzák, elismerik
a felkészítõ tanárok munkáját, és az
iskolákét, ahol áldoznak a tehetséggondozásra és kiemelkedõ munkát végeznek
a nukleáris nevelésben, illetve a nukleáris kultúra terjesztése terén.
Marx György a tudomány világpolgáraként is emlegetett Kossuth-díjas fizikus,
akadémikus 2002-ben bekövetkezett halála elõtti években gyakorta fordult meg
Pakson. A professzor erõsen érdeklõdött
a középiskolai oktatás és a tanártovábbképzés iránt. A Szilárd Leó fizikaverseny
ötlete is tõle származik. Elõbb megyei,
majd regionális szinten rendezték, nem
sokkal indulása után, 1998-ban azonban
már országos körben hirdették meg, szintén a professzor javaslatára.
A kétfordulós verseny döntõjébe egy
feladatlap kitöltésén keresztül vezet az
út. Évente négyszáz körül van azoknak a
diákoknak a száma, akik jelentkeznek a
versenyre. Tanáraik a megadott kulcs segítségével javítják a dolgozatokat, a legjobbakat a szervezõ Eötvös Loránd Fizikai
Társulat tekinti át. A dupla rostán átjutott,
legjobbnak bizonyult húsz dolgozat készítõje kap meghívást a döntõre a felsõbb
évfolyamokból, azaz a tizenegyedik, tizenkettedik osztályból, tíz pedig a kilenctizedik osztályosok közül. A versenyt a fizikai társulat az Energetikai Szakközépiskolával és a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvánnyal közösen szervezi.

A fiatalokra idén sem csak kemény elméleti és gyakorlati próbatétel várt,
Pakssal, az atomerõmûvel is ismerkedhettek az ESZI vendégeként. Érkezésük
után elsõként az atomerõmûvet nézték
meg a fizikaverseny döntõsei, nemcsak a
látogatóközpontban jártak, hanem üzemi
területen is. Programjukba egy dunai hajókirándulást is beiktattak a szervezõk. Ebben a teremben ül Magyarország jövõje - így köszöntötte Sükösd Csaba, a Budapesti Mûszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének tanszékvezetõje az egybegyûlteket a megnyitón. A versenybizottság vezetõje a megméretés végeztével arról beszélt, hogy mindig pozitívan
csalódnak a szervezõk, mindig bebizonyosodik, hogy a fiatalok - legalábbis
azok, akik bejutottak a döntõbe - sokkal
érdeklõdõbbek, odafigyelõbbek és sokkal
világosabban gondolkodnak, miként azt a
feladatok összeállításakor gondolták. Az
idei feladatsor is nehéz volt, az idõsebbeknél mégis akadt olyan, aki 82%-ot teljesített, s a kisebbeknél, akik majdnem
ugyanazt kapták, a gyõztes több mint
60%-os teljesítményt nyújtott.
Sükösd Csaba rámutatott, nagyon fontos lenne, hogy ezt a kimagasló teljesítményt hivatalosan is elismerjék, s biztassák a tanárokat a tehetséggondozásra. Korábban a döntõben legjobbnak bizonyult
diákok, hasonlóan az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny résztvevõihez,
érettségi és felvételi vizsgamentességet
kaptak. Ez az érettségi rendszer átdolgo-

zásának áldozatául esett, nem jár sem
mentesség, sem többletpont. A szervezõk
többször is kezdeményezték az Oktatási
és Kulturális Minisztériumnál, ismerje el
a verseny rangját azzal, hogy visszaállítja a régi rendszert. Hogy saját tapasztalatokat szerezhessen a versenyrõl, meghívták az oktatási minisztérium államtitkárát az eredményhirdetésre. Arató Gergely
azt kérte, hogy ismételje meg a szervezõbizottság a kérését, mert úgy látja érdemes azt megvizsgálni, hiszen a teljes
szakma a verseny mögött áll.
- Ez egy nagyon értékes, fontos verseny,
azt gondolom, érdemes felvételi pontokkal is jutalmazni - fogalmazott. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a természettudományos oktatásnak vissza kell adni
a rangját, mert az ország versenyképessége miatt nagyon fontos, hogy legyenek
a jövõ nemzedékében is jól képzett mérnökök, természettudósok, kutatók.
- Körül vesz bennünket az a világ, amelyik használja a természettudományos ismereteket. Aki nem ismeri ezeket a törvényeket, olyan kiszolgáltatott, mint aki
nem ismeri a közlekedésben a KRESZszabályokat - tette hozzá.
A verseny résztvevõi könyvjutalmat
kaptak, az élen végzõk emellé egyszeri
ösztöndíjat, "Fizikai Szemle"-elõfizetést,
kedvezményt táborban való részvételre
és Teller Ede-emlékérmet.

Energetikai mérnöknek
készül a verseny idei legjobbika
Eredmények:

A második kategóriában, azaz a 9-10.
osztályosok közül az SZTE Ságvári Endre
Gyakorló Gimnáziumának diákja, Varga
Ádám (Szeged) szerepelt legjobban. Hatvanhárom százalékban oldotta meg a feladatlapot, ami csupán kismértékben tért
el az elsõ kategóriáétól. Második lett Kovács Benjamin Pécsrõl, a Leõwey Klára
Gimnáziumból, harmadik Pásztor Ádám
Szolnokról, a Verseghy Ferenc Gimnáziumból. Többéves szünet után ismét volt
versenyzõ a házigazda iskolából: Csábi
József Dávid a hatodik helyen végzett.
További eredmények: 4. Hartstein Máté (Pécs), 5. Kramer Zsolt (Pécs), 7. Eszes

Dávid (Szigetszentmiklós), 8. Nádor Iván
(Pécs), 9. Zsolezsai Viktor (Szolnok), 10.
Túri Attila (Szolnok).
A felsõbb évfolyamban Nagy Viktor, a
zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
diákja végzett az elsõ helyen 82%-os teljesítménnyel. Második Gubicza Ágnes,
Kazinczy Ferenc Gimnázium, Gyõr, harmadik holtversenyben két diák a pécsi
Leõwey Klára Gimnáziumból: Almási Gábor és Lovas Lia Izabella. A könyvjutalmak és egyszeri ösztöndíj mellé nukleáris táborban való kedvezményes részvételi lehetõséget, folyóirat-elõfizetést, illetve
Teller-emlékérmet kaptak a legjobbak.
További sorrend: 5. Szolnoki Lénárd
(Debrecen), 6. Horváth László (Szigetszentmiklós), 7. Hegyi Ádám (Eger), 8.
Tolner Ferenc (Zalaegerszeg), 9. Bokányi
Eszter (Zalaegerszeg), 10. Kovács Máté
(Szeged), 11. Hlatky Dávid (Pécs), 12. Bíró László (Budapest) és Vida György József (Szekszárd), 14. Bõle Pál (Budapest)
és Lóczi Dávid (Sopron), 16. Török Csaba
(Gyöngyös), 17. Gilicze Barnabás (Hódmezõvásárhely) és Tolnai Gábor (Keszthely), 19. Koczka Krisztina (Budapest).
Nagy Viktorra, az elsõ kategória gyõztesére általános iskolában, amikor elõször
kapcsolatba került a fizikával, mély benyomást tettek a kísérletek. Már akkor
úgy gondolta, ezzel a késõbbiekben is foglalkozni szeretne. Nem tévedett, hosszú
távúnak tûnik az érdeklõdés, hiszen a fizikaversenyek állandó résztvevõje lett
Viktor. Tavaly is bejutott a Szilárd Leó
döntõjébe, akkor második lett, így idén értelemszerûen az elsõ helyet tûzte ki célul.
Közben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen is indult, itt hetedik he-
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2004: Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Vác
2005: Bethlen Gábor Ref. Gimnázium,
Hódmezővásárhely
2006: Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok
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lyen végzett. A paksi megméretésre - mint
mondja - tavaly sokat készült, idén kevesebbet, hiszen az OKTV-re is koncentrálnia kellett. - A Szilárd Leóra kevesebb témakört kellett átnézni, de az atomfizikát
jobban is szeretem - árulta el. Az elméleti feladatot kissé hosszúnak találta, a kísérletet egyszerûbbnek a vártnál, a számítógépes feladat - ahol urándúsítást kellett
csinálni - meglepte, sokat kellett bajlódnia
vele. Ennek ellenére figyelemre méltó
nyolcvankét százalékos teljesítménnyel
végzett az élen. Annak ellenére, hogy
energetikai mérnöki szakra készül, valószínûleg nem látjuk viszont a paksi atomerõmû szakembereként.
- Gondolkoztam rajta, az atomenergiát
egyébként is jónak tartom, nem szennyezi a környezetet, Magyarországnak szüksége van rá - fogalmaz. Ennek ellenére
geotermikus energiával szeretne foglalkozni. Szerinte az emberek nagyon keveset tudnak az atomenergiáról, ezért tartanak tõle. - Az általános iskolában el kellene kezdeni tanítani - teszi hozzá a gyõztes középiskolás.

Nincs diáksiker áldozatkész
pedagógus nélkül
A verseny szervezõi - lévén maguk is
többségében pedagógusok, egyetemi tanárok - tisztában vannak azzal, hogy nem
csak a diákoktól kíván önfeláldozást egy
versenyre való felkészülés. Egy-egy eredmény mögött a fiatalok tanárainak áldozatos munkája áll. Ezt a tevékenységet

jutalmazzák a Szilárd Leó tanári Delfin
díjjal. A diákok döntõben elért eredményét váltják pontokra, ez évrõl évre gyarapodik. Minden évben az a pedagógus
kapja a Delfin díjat, aki az elmúlt évek
alatt a legtöbb pontot gyûjti. Annak ellenére, hogy ilyenkor nullázódik a pontszám, akadtak olyan pedagógusok, akik
már másodszor kapták meg az elismerést. Ezért a versenybizottság idén módosította az alapszabályt, elsõ ízben egy
Farkas Pál által készített bronz kisplasztika, másodízben és a továbbiakban emlékplakett a jutalom, illetve minden esetben ösztöndíj.
2003 tavasza óta nemcsak a tanárokat,
az iskolákat is jutalmazzák. Marx György halála után ugyanis egy nevével fémjelzett vándordíjat alapított az Országos
Szilárd Leó Fizikaverseny versenybizottsága, a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Ezt az az iskola nyeri el, amelynek
tanulói a fizikaverseny döntõjében a legjobb eredményt érik el. Ellentétben a tanári díjjal, itt nem halmozódnak a pontszámok, mindig az adott évben legjobban
szereplõ intézmény viheti haza és õrizheti a vándordíjat.
Ebben az évben a vándordíj Pécsre a
Leõwey Klára Gimnáziumba került, a Szilárd Leó tanári Delfin díj pedig az iskola
fizikatanárához, Simon Péterhez.
Tizenöt éve tanít fizikát, heti másfél
órában szakkört is tart. Kicsikkel kezdi a
munkát, a modern fizika témakörével foglalkoznak, ami nekik teljesen új anyag,
alapórán nem tanulják. Úgy véli, az újdonság miatt vonzó számukra a szakkör.
Azt, hogy kivételesen népszerû lenne a fizika a Leõweyben, nem állítja, ezerkétszáz diákból egy tucatnyit gyûjtött maga
köré. Õk azonban állhatatos gyerekek, nekik tetszik és csinálják szorgalmasan,
amit tanáruk kér.
- Nincs semmi különösebb trükk, csak
az, hogy keményen dolgozunk, megkövetelem, hogy rendesen járjanak, ha hiányoznak, pótoljanak - mondja Simon Péter. Az eredmények igazolják, hogy érdemes sokat dolgozni, meglesz a gyümölcse. Végzett tanítványain látja, hogy megállják helyüket, fizikusként dolgoznak,
akár külföldön is, azt teszik, amit szeretnek. Pedig Simon Péter szerint még a
csapból is az folyik, menjenek jogásznak,
közgazdásznak, politikusnak, és akkor
tele lesz a zsebük.
- A megváltozott világban, ahol annyi
inger éri a gyerekeket, és ahol a videoklippszerû élet annyi csábítást ad, nem
egyszerû ráállítani a fiatalokat egy
olyan problémára, amin félórát kell rágódnia, mire megoldja - teszi hozzá. A
pedagógus úgy véli, nincs megbecsülve
a természettudományos pálya, de talán
most megindult egy változás, keresettebbek a mérnökök.
Hogy mostani tanítványaik a nagybetûs életben megállják-e majd a helyüket,
csak sejteni lehet, a munka viszont már
most beérni látszik. Hét diák jutott a paksi döntõbe, a kicsik a Mikola-versenyen is
jól szerepeltek, a nagyok az országos középiskolai versenyen remekeltek, harmadik, hatodik és kilencedik helyet harcoltak ki. Mindezen túl ketten, Almási Gábor
és Lovas Lia Izabella a diákolimpiai csapatba is bekerültek.
- Az országot fogják képviselni - mondja büszkén tanáruk. - Ez az év hihetetlenül jól sikerült, az elmúlt hetek eufóriában teltek. Lehet, hogy mások kinevetnek, de én élvezem, ez a hobbim, imádok
szakkört tartani - árulja el.
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A jövõ energiaforrásai
Kétnapos francia-magyar tudományos találkozót rendezett a
francia nagykövetség, a Francia
Atomenergia-ügyi Hivatal (CEA)
és a Magyar Tudományos Akadémia, a Francia Intézetben 2008.
április 14-15. között.

A Finnlandia közgyûlése
2008. április 11-én a Prelátus épületében tartotta éves közgyûlését a
paksi Finnlandia Egyesület. Az éves
beszámolót dr. Blazsek Balázs elnök tartotta.

D

r. Blazsek Balázs elmondta: - A múlt
évi tevékenység igen gyérre sikeredett az egyesület életében. Többek
között ezért ült össze a teljes egyesület,
hogy felpörgessük az egyesület életét.
Megtartottuk a tisztújítást. Gyakorlatilag

abban történt változás, hogy Bencze Imrét a tagság a vezetõség soraiba emelte.
Újra bizalmat szavazott a tagság a vezetõség tagjainak.
Az idei tervekrõl elmondta az elnök,
hogy nyár elején ismét meg fogják tartani a csizmadobáló versenyt az Ürgemezõn.
- A Finnlandia kör részt fog venni a
Gasztroblues fesztivál fõzõversenyén.
Õszre kulturális rendezvényt tervezünk,
és a Mikulás-hagyományokat folytatva

úgy gondoljuk, hogy valamely iskolát kiválasztva ajándékozzuk meg a gyerekeket. Terveink szerint intézményenként
fogjuk évente rotációs formában ezt a
programot megtartani.
Loviisában a testvérszervezetünk ezekben a napokban tartja meg a tisztújítást,
szeretnénk ismét egy kicsit szorosabbá
fûzni kapcsolatainkat.
Az egyesületünk úgy döntött, folytatja
munkáját.
Wollner Pál

Építsünk több atomerõmûvet!

M

egnyitóbeszédükben
Zouhair
Hamrouni tudományos és egyetemközi attasé, valamint Kroó Norbert, az akadémia alelnöke egyaránt hangoztatta a téma rendkívüli fontosságát.
Az elõadások, melyeket hat tematikus
blokkba rendeztek, elénk tárták az eddig
ismert lehetõségeket és azok várható részarányát a jövõbeni energiaellátásban.

Szélenergia

A meteorológiai adatok statisztikai feldolgozásának és kiértékelésének (az
utóbbi pár évre vonatkozóan szélsebesség 3-15 m/s, napszak, terület szerint)
eredményei a jövõbeni telepítésekhez
már figyelembe vehetõk. Érdekes, hogy a
Dél-Alföld nagyszámú szélmalmait nem
követik korszerû társaik, pedig azok telepítése, üzemeltetése évszázados tapasztalatokon alapszik - tûnt ki Tar Károly, a
Debreceni Egyetem meteorológiai tanszéke vezetõjének elõadásából.

Az atomenergia esélyei a XXI. században
Az Energia Klub (EK) szervezésében
nemzetközi konferenciát tartottak
Budapesten 2008. április 23-án. Az
atomenergia esélyei a XXI. században címû kiadvány bemutatása annak apropóján történt, hogy az országgyûlés elfogadta a 2008-2020
közötti idõszak energiapolitikáról
szóló határozati javaslatot, melynek 5. pontja új atomerõmûvi kapacitások döntés-elõkészítési munkáinak megkezdésérõl rendelkezik.

A

z Energia Klub az utóbbi idõszakban az atomenergia gazdaságosságát kérdõjelezi meg, ez alkalommal
is fõleg pénzügyi kétségeket hangsúlyozott. A kiadvány megnevezett célja információk biztosítása felelõs döntések meghozatalához. Az anyagot bemutató Perger András (EK) helyzetképet kívánt felvázolni, szerinte meg kell ismertetni az
atomenergia melletti érveket és ellenérveket a döntéshozókkal.
Az elõadó fõleg ellenérveket sorakoztatott fel, amelyek nagy részét nem sikerült megfelelõen alátámasztania. Összefoglalója szerint nukleáris reneszánszról nehezen lehet beszélni, a hulladékok és a biztonság kérdése máig
napirenden van, az atomenergia versenyképessége pedig megkérdõjelezhetõ. Ugyanakkor bemutatta, hogy 2004
óta minden évben nõ az épülõ reaktorok száma a világon, a reaktorok építéséhez szükséges idõ pedig a 2004-2007es idõszakra több mint 20 hónapot
csökkent 2000-2003-hoz képest, és a
legrövidebb az 1980-1984-es periódus
óta. A Perger által említett gyártási kapacitások szûkössége, az uránár emelkedése és a szakértelem utánpótlása valóban fontos kérdés, amelyek idõbeni
döntéssel kezelhetõk. (Az uránkészletek legalább 70 évre elegendõek, a képzésre pedig jó példa Finnország, ahol az
"Olkiluoto-3"-döntés óta megtízszerezõdött a nukleáris hallgatók száma.)
Alaposan körbejárta az atomerõmûvek
gazdaságosságának témáját elõadásában
Steve Thomas, a Greenwich-i Egyetem
professzora. Az elõadó rávilágított, hogy

nehéz pontosan megbecsülni a nukleáris
költségeket. Bemutatta az atomenergetika helyzetét és a létezõ típusokat a világban rámutatva, hogy 21 blokk aktív építése folyik, 18 erõmû létesítése részben elkészült, 6 további új megrendelésre került sor.
Thomas a fõbb nukleáris üzemeltetõket megvizsgálva rámutatott, hogy az
Egyesült Államokban egy 15 milliárd euró értékû állami támogatási programot
dolgoztak ki atomerõmûvek építésére a
hitelek garanciája, az építés elhúzódása
kockázatának biztosítása, a kutatás-fejlesztés elõsegítése területén. Az Egyesült
Királyság esetében Hutton gazdasági minisztert is idézte, aki szerint "Britannia
növekvõ mértékben fog támaszkodni az
atomenergiára a következõ két évtizedben energiaszükségleteinek kielégítésére". A referencia finn Olkiluoto-3 különleges eset, mint elhangzott. A fõ felhasználó PVO nonprofit szervezet, az építõ
Areva pedig kulcsrakész létesítést vállalt
a beruházó TVO-nak. A beruházás 2 évet
csúszik, és kb. 1-1,5 milliárd euróval
megdrágult. Sok függ a beruházás sikeres megvalósításától.
Az elõadó bemutatta, hogy az atomenergia költségét az építési költségek és
idõ, a tõkeköltség, az üzemeltetés megbíz-hatósága és az üzemeltetési és karbantartási költségek jelentik. Elismerte,
hogy az irreálisan magas amerikai pénzintézeti becslések hátterében részben a
"Kína-effektusnak" nevezett nyersanyagkereslet áll. Kiemelte, hogy a libera-lizált
energiapiacon a beruházási kockázatot a
befektetõk nehezen vállalják. A kérdésre,
hogy mivel lehet a költségeket csökkenteni, mégis azt válaszolta: "Sok megrendelésre van szükség. Így megfelelõ építési
hátteret, szilárd szakmai alapokat lehet
biztosítani, és az üzemi tapasztalatok is
jól hasznosíthatók. Több atomerõmûvet
kell építeni!"
Wolfgang Krompt, a Bécsi Egyetem
Kockázatkutatási Intézete munkatársa
elõadásának címe a VVER-reaktorok biztonsága volt, de jelentõs részben általános atomenergiáról beszélt. Mint mondta, pozitívum, hogy az amerikai Three
Mile Island balesete óta jelentõs bizton-

sági fejlesztések történtek, komoly a valószínûségi biztonsági elemzési módszer
alkalmazása, és számottevõ súlyosbaleseti-elemzések zajlanak. A "mínuszok"
között az idõhiányt, a szabadpiacot, a berendezések öregedését, a nukleáris alkatrészek és a személyzet hiányát, az
emberi tényezõt említette. További kérdésekként jelölte meg az üzemidõ-hosszabbítást, a teljesítménynövelést és az
uránkészleteket. Mindezek természetesen általános atom-energetikai témák,
amelyeket az ipar nagy odafigyeléssel
igyekszik kezelni. A reaktortartály állapotával kapcsolatos kétségeit Paks esetében a hallgatóság oszlatta szét jelezve,
hogy ott jó anyagminõségû cseh SKODA
gyártmány került beépítésre, és hõkezelésre nem volt szükség.
Kardos Péter (EK) Atomenergia és klímaváltozás címû elõadásában a nukleáris technikának a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében való szerepét vizsgálta. Az IPCC klímaváltozási csoport 4.
jelentése alapján az éghajlati rendszer ezen belül is az utóbbi évszázad rendkívüli - melegedése vitán felüli, amit valószínûleg az emberi üvegházgáz-kibocsátás okoz. A legkedvezõbb forgatókönyv
esetén lehetséges a "csak" 2 fok körüli
melegedés 2015 körül.
Az elõadó elmondta, a nukleáris
energia hasznosítása során szintén kibocsátódik szén-dioxid, a tág becslések
szerint 30-120 g/kWhe. Számítása szerint ahhoz, hogy 1% kal csökkenthessük a szén-dioxid-kibocsátást atomenergiával, részarányát 6,3%-ról 7,55%
ra kell növelni, amihez 75 ezer MW új
kapacitás kell. (1000 MW-os blokkokból
ekkor 75 darab szükséges.) Szerinte erre nincs idõ, de kérdésre rövid távon
reális megoldást nem tudott javasolni.
Kardos nagyon helyesen jelezte, hogy
az energetika és a környezetvédelem
kezelése integrált szemléletet kíván.
Végkicsengésében a rendezvény igazolta, hogy a világon az atomerõmûvekkel visszafogható a szén-dioxid-kibocsátás, és nagyszámú megrendeléssel
csökkenthetõk az új atomerõmûvek beruházási költségei.
Hadnagy-Gyulai

lógiai rendszerek mûvi másolása - a fotoszintézis hatásfoka 35%. Most a fosszilis
energiahordozók elégetésével nyert egy
évi energia egymillió év alatt állítódott elõ.

Fúziós erõmûvek

Már épül a Napban lejátszódó folyamatokon (magfúzió - deutérium egyesül a tríciummal) alapuló energiatermelést megvalósító kísérleti berendezés, mely folyamatosan üzemel, és 500 MW energiát is
termel környezetbarát erõmûként Franciaország déli részén Cadarache-ban, várhatóan 2015-ben kezdi meg mûködését.
A fúzió megindulásának az a feltétele,
hogy a részecskéknek nagy legyen az
energiájuk, a gáznak magas legyen a hõmérséklete (kb. 150 millió ?C). Ezen az
igen magas hõmérsékleten a gázatomok
ionizált állapotban vannak, ez a plazma.
A plazmát igen erõs mágnesekkel tartják
egyben (gyûrû formában). Ezen körülmények között a reakció már végbemegy, és
több energiát termel, mint amennyit felhasználtunk. A fúziós reakció a maghasadással ellentétben nem láncreakció. Ezért
nem következhet be a folyamat "megszaladása", így eredendõen biztonságos.
Magyarország 1979-ben kapott egy leszerelt orosz Tokamak típusú kísérleti berendezést, mely 1990-ig mûködött. A dokumentációk és tapasztalatok alapján újjáépítették, és 1991-1998-ig szolgálta a kísérletezõ kedvet. A szakembereink (35 fõ) ma
már nemzetközi együttmûködés keretében
(pl. FP7) külföldön kamatoztatják tudásukat detektálás és szabályozás témakörében
- tudhattuk meg Zoletnik Sándortól.

Hidrogénüzem

Alain Nadai a szélerõmû-telepítések
szerteágazó telepítésengedélyezési eljárásainak kidolgozásánál figyelembe vett
tényezõket sorolta fel (madárvonulás, tájvédelem, zajártalom stb.). Ezek azonban
csak a szárazföld belsejére vonatkoznak,
a tengeri, tengerparti telepítések még szabályozatlanok. Tizenkét év múlva érik el
Németország jelenlegi 22 GW-os
szélerõmûparkját. A beépített teljesítmények 20-25%-os kihasználásával lehet számolni, ami az idõjárás függvénye.

Napelemek

Rendkívül dinamikusan fejlõdõ terület
(3000 MW Németországban). Nálunk is
vannak már úttörõk, akik napsütéses idõben önellátóak. A félvezetõ alapú napelemek hatásfoka 10-20%, garantált élettartamuk 20 év, de 40 évig üzemelhetnek csökkentett paraméterekkel, telepítésük 2 év
alatt megtérül. Bár a fotocellák üzemük
alatt környezetbarátok, a gyártásuk során
keletkezõ melléktermékek miatt és elhasználódásuk után már nem. A földet érõ
napsugárzás (évi 1,2.105 TW) kellõen
nagy tartalék az emberiség energiaszükségletére. Érdekes kezdeményezés a bio-

Ide elsõsorban az üzemanyagcellákat
számítják, melynek "szíve" az a membrán, ami képes a vizet kémiai alkotóira
szétválasztani, illetve egyesíteni. Errõl
tartott elõadást Patrick Achard. A kutatások eredményeképpen nagyon sok anyagról lehet tudni mire való, milyen hatásfokkal alkalmazható. A késõbbi gyártási költségek csökkentése érdekében aerogéleket
(egy keverékben a folyadékfázist légnemûre cserélik, így nagyon kis sûrûségû,
szilárd, teherbíró, de nagyon nagy relatív
felületû anyagot kapnak - nanostruktúrája miatt az isten is katalizátorok hordozójának teremtette) használnak. Angolul fagyott füstnek (solid smoke) nevezik. Érdekes adalék volt, hogy az üzemanyagcellák
élettartamára a hidrogén tisztasága rendkívül nagy hatással van.

Biomassza

A szemét 60-80%-a szerves anyag, ami
elégethetõ, vagy energiahordozó kinyerésére alkalmas. Telepítenek már energiaültetvényeket, például a pelletre átállított
pécsi erõmû számára. Fatípusoktól függõen 5-25 év a vágási forduló, 120-260
GJ/ha/év. Magyarországon csak (20
aranykorona alatti) mezõgazdasági területen telepíthetõ energiaültetvény - így
konkurense az élelmiszernek, takarmánynak.
gyulai

Atomerõmûvek
A kutatás-fejlesztés eredményeit a maghasadáson alapuló atomerőművek tervezésébe visszaforgatva készülnek a II. generációs blokkok (paksi atomerőmű is), és tervezik a III. generációs
blokkokat, melyek kedvezőbb üzeműek, biztonságosabbak, kevesebb hulladékot termelnek.

A IV. generációs blokkok 6 típusából:

- SFR - Na-hűtéses gyorsreaktor (2010-2015),
- VHTR - magas hőmérsékletű gázhűtéses termikus reaktor (2020),
- SCWR - szuperkritikus nyomású vízzel hűtött reaktor (2020-2025),
- LFR - ólom-bizmut hűtésű gyorsreaktor (2020-2025),
- GFR - gázhűtéses gyorsreaktor (2020-2025),
- MSR - olvadéksó-hűtéses reaktor (2030),
a három legígéretesebbet választottak ki (?) további vizsgálatokra, tervezésre - várhatóan
2020-ra lesznek kész. (A Na drágább, mint a nyomottvíz; fokozott biztonság miatt dupla tartály,
13-14 m átmérő; Na-víz helyett Na-gáz-víz vagy Na-só-víz).
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Nukleáris felügyelõ voltam a NAÜ-nél
Dr. Babos Kálmán 2001 és 2006 között a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnél (NAÜ) tevékenykedett
mint nukleáris felügyelõ. Ebben az
idõszakban (2005) kapta meg a
NAÜ vezetõje és a szervezet a Nobelbékedíjat.

A

világszervezet tevékenységét jól
tükrözi Babos Kálmán munkája, hiszen dolgozott Dél-Koreában, ÉszakKoreában, a Fülöp-szigeteken, Japánban,
Malajziában, Thaiföldön és Vietnámban,
illetve több kelet-európai országban is.
Ám egy ilyen nukleáris felügyelõi munkakör elnyeréséig igen hosszú út vezet. Errõl az útról és az ötéves felügyelõi tevékenységrõl beszélgettünk a 2007 decembere óta nyugdíjban lévõ szakemberrel.

Kedves Kálmán! Felvillantanád a
szakmai múltad néhány fontosabb állomását?
- A Budapesti Mûszaki Egyetemen szereztem gépészmérnöki diplomát 1974ben, majd ugyanott hegesztõi szakmérnöki, végül nukleáris technológiából
egyetemi doktori diplomát 1995-ben. Az
egyetem után a Láng Gépgyárban kezdtem dolgozni, majd 1975-ben az Ajkai
Hõerõmûhöz kerültem, és 1979-ben a
Paksi Atomerõmû Vállalatnál landoltam.
Az atomerõmûben eltöltött több mint
két évtizedes szakmai pályafutásom alatt
lehetõségem volt a nukleáris szakma alapos elsajátítására, azon belül is elsõsor-

Az ott dolgozók hol és mit ettek?

ban a karbantartási szakterületen töltöttem el hosszabb idõt. A NAÜ támogatásával 1997-ben megépült Karbantartó-gyakorló Központ vezetõje voltam, innen kerültem a NAÜ-be.

- Az ott dolgozók mind katonák voltak, valószínûleg még a takarítónõk is,
így õket ellátták. Ha sétálni akartunk,
volt egy kijelölt útvonal, és be kellett
jelentenünk, mielõtt elindultunk volna.
A séta megkezdése elõtt egy katona végig szaladt az úton, hogy nehogy valakivel találkozzunk, és természetesen
követtek (õriztek) is bennünket.

Hogyan indult a bécsi munkád?

- Három hónapos elméleti és szakmai
oktatással kezdõdött, amely naponta 918 óráig tartott, és hetente tesztet kellett
teljesíteni. Ezt követõen kétszer egyhetes
gyakorlati oktatásra került sor Bécsben,
a kutató reaktornál és Dukovániban. Ezután következett három hét Los Alamosban. Ilyen alapozó képzés után indítottak
el bennünket a világ különbözõ helyeire.

Említetted, hogy a távol-keleti részleghez kerültél. Milyen benyomásokat szereztél Észak-Koreában?
- Annak ellenére, hogy mûszakilag felkészült az ember, sok meglepetés ért. Az
egyik legmegrázóbb volt, hogy az élelmet magunkkal kellett vinni, ugyanis ott
Nyongbyongban, ahol a nukleáris komplexum van, nem volt számunkra vásárlási lehetõség. Egy vendégházban laktunk,
amit géppisztolyos katonák õriztek. Itt
adtak reggelit - tojást sülve
vagy fõve, pirítóst, kávét vagy teát - és
két liter meleg
vizet termoszban. Ez volt a
napi
ellátmány.

A

mely az egészséges életvitel kialakításához nyújt segítséget. A mentálhigiénikus fõ célja ugyanakkor
nem is lehet más, mint a lélek
egészségének megóvása. Ennek
részeként - elõzetes idõpontegyeztetések segítségével - személyre szabott tanácsadásért fordulhatnak majd az érdeklõdõk
Vörössné Erikához. Fontos ugyanakkor, hogy az érdeklõdõk segítséget váró szülõk is lehetnek, akik
gyermekeik problémáival kapcsolatosan is felkereshetik az egészségfejlesztõt.
Dr. Vöröss Endréné a vele készített interjú során kiemelte,
hogy munkája nem korlátozódik
az erõmûben jelenleg is dolgozókra. Fontos része annak, hogy
kapcsolatot építsen ki a PA. Zrt.
nyugdíjasklubjával, ahol egészségügyi tanácsadást és egészségnevelést végez.

Hatékony üzemanyag
továbbfejlesztett gázhûtésû
reaktorokhoz
A nagy reményekkel övezett, új típusú gázhűtésű reaktorok hatékonyabb üzemeltetést,
kevesebb hulladékot és egyéb előnyöket kínálnak majd, mint a jelenleg az Egyesült Államokban üzemelő vízhűtésű társaik. Mindamellett eddig kihívást jelentett olyan üzemanyag előállítása, amely jó kiégetési szinttel
és megbízhatósággal bír a magasabb hőmérsékleti tartományban. Az új üzemanyagot az
Oak Ridge Nemzeti Laboratóriumban (ORNL)
állították elő, együttműködve az Idaho Nemzeti Laboratóriummal és a Babcock&Wilcox
Társasággal. A vizsgálatok során ez a típus bizonyult a legsikeresebb változatnak.
A tesztet Idahóban végezték el, és az üzemanyaggal 9%-os kiégetési szintet értek el a tesztreaktorban. A vizsgálatot végzők ezt az eredményt jelentős mérföldkőnek tekintik a 16%-os
cél felé vezető úton. A magasabb kiégetés az
urán hatékonyabb felhasználását jelenti, egyúttal kevesebb hulladékot is eredményezhet. A
szokásos üzemanyagokra 3-4% a jellemző érték. Ez a próba az első volt a nyolcra tervezett sorban, és az Energiaügyi Minisztérium új generációs atomerőművi projektjének része volt. Az
üzemanyag geometriájára az alábbiak jellem-

Észak-Korea után Japánban is voltál,
ott mit tapasztaltál?

Meddig voltál Észak-Koreában?

A 2006-ban történt visszaérkezésed
után egy évvel már nyugdíjba is mentél. Miért?

- Az ott dolgozók nagyon hozzáértõnek
tûntek, tudják a szakmát, viszont a mûszaki támogatottság bizonyos fokú hiányosságot mutat. Egy kellemes meglepetés is ért, amikor Phenjanban ellenõriztem kutatóreaktort. Az egyik kísérõnk - az
ottani hatóság embere - magyarul köszöntött. Kiderült, Debrecenben végzett, és nagyon emlegette a kõbányai sört és a gyulai kolbászt. Találkoztam magyar mérõmûszerekkel is a Központi Fizikai Kutatóintézet jóvoltából.
- Két éven keresztül, télen-nyáron. A téli idõszak nagyon nehéz volt, -20 °C hideg, villanyfûtés a vendégházban, ám
gyakran volt áramszünet. Szerencsére figyelmeztettek, és olyan alsó védõruhát
vettem, mint amilyen a profi sízõknek
van. Három váltás volt belõle, és kettõ
mindig rajtam volt, mert a létesítményekben nem fûtöttek.

A szakemberek nem panaszkodtak?
- Nem, mert nekünk úgy tûnt, hogy
mindenki mindenkit ellenõriz,
hiszen mindig volt mellettünk elhárító tiszt,
de még a tolmácsnak is valószínûleg
katonai rendfokozata volt.

Új szakember az erõmû Egészségközpontjában
paksi atomerõmû mindig is
kiemelt jelentõséget tulajdonított az egészség megõrzésének. Ez az elmúlt évtizedekben mit sem változott, ezt támasztja alá a 2006-ban létrehozott
egészségközpont is, mely lehetõséget biztosít a nukleáris létesítményben dolgozóknak arra, hogy
egészségüket megõrizhessék. A
cég vezetése - látva a központ
munkája iránti igény növekedését
- a közelmúltban a szakembergárda bõvítése mellett döntött.
Dr. Vöröss Endréné neve nem
ismeretlen Pakson. A korábban
városi egészségnevelõként dolgozó szakember 2008. május elsejétõl tudását, tapasztalatát egészségfejlesztõ mentálhigiénikusként az egészségközpontban kamatoztatja tovább. Feladata, hogy
az erõmûves dolgozók számára
életmód-tanácsadást
tartson,

Ez a világ a szakmai tevékenységre is
lecsapódott?

Az egészségközpont és a szakember közötti kapcsolat messze
nem új keletû, hiszen egészségügyi
dolgozóként korábban is számos
együttmûködési lehetõség adódott.
Erika elmondta, hogy az õ feladata
lesz a továbbiakban a városi egészségvédelmi szervezetek és a központ közötti kapcsolat ápolása, az
erõmû és a város együttmûködésének szorosabbra fûzése. Ezzel
együtt az Energetikai Szakközépiskolával közösen létrehozott sikeres
rendezvények sora a jövõben is
folytatódik, hiszen Vörössné Erika
és a középiskola között nagyszerû
együttmûködés alakult ki.
A tanácsadáson való részvétel
ingyenes, a szakembert természetesen titoktartási kötelezettség köti. A jelentkezési lehetõségrõl a
társasági portálrendszeren találnak a késõbbiekben hasznos információkat.

Védelem az aszály ellen
A Duke Energy Társaság befejezte a McGuire
Atomerőműben azokat a munkálatokat, amelyek lehetővé teszik az erőmű üzemeltetését abban az esetben is, ha a Norman-tó szintje - a
várható aszály miatt - nagyon alacsony értékre
csökken. Rita Sipe, a cég szóvivője szerint azonban nem várható, hogy az esemény be is fog következni. A munkákat tavaly ősszel kezdték
meg, és szivattyúk beömlőnyílásának szintjét
közel egy méterrel alacsonyabb szintre helyezték át. A változtatás következtében megnőtt az
erőmű üzemkészsége, valamint így jobban tudják kezelni a vízigényeket is a kedvezőtlen események bekövetkeztekor. Tavaly akkor csúcsosodtak ki a problémák, amikor a szárazság mi-

- Elõször is azért, mert éltem a korkedvezményes lehetõséggel. Másodszor
pedig azért, mert úgy gondoltam annyi
ismeret, tapasztalat és élmény gyûlt
össze bennem, hogy kár lenne, ha elveszne. És volt egy késztetés bennem,
hogy le kell írni. Most ezt teszem. Úgy
gondolom, hogy a nukleáris iparban eltöltött több mint két évtized alatt összegyûlt tapasztalataimat mások hasznára
is fel kell dolgoznom. Egy kicsit megpróbálom összefogni a nukleáris világ
történetét. Beleértve ebbe a sajnos még
létezõ fegyvereket is.

Jó egészséget kívánok a munkához,
és nagyon várom a könyv megjele-Beregnyeinését.

Vegyészprofesszor humora

P

ungor Ernõ (1923-2007) vegyészprofesszor 1990-1994
között címzetes államtitkár,
majd a tudományokkal foglalkozó
tárca nélküli miniszter, az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság
(OMFB) elnöke és az Országos
Atomenergia-bizottság (OAB) elnökeként többször is járt Pakson.
Humora közismert volt, rá emlékezve most híres mondásaiból és
aforizmáiból szemezgetünk.

Arányok
- Egy jó előadásnak melyek az alapvető
komponensei? - kérdezte 1988-ban, az
egyik nagy sikerű szekszárdi előadásának elején. A döbbent csend után:
- Elsőként említhető, hogy ötven százalékban legyen érthetetlen, hogy azt
higgyék a hallgatók, hogy az előadó
nagyon okos ember.
- Másodiként, negyven százalékban azért
legyen érthető is, hogy hihessék azt a

hallgatók, hogy ők is értik az előadót.
- Legvégül említeném, de nem utolsó
sorban, hanem legfontosabbként. Tíz
százalékban legyen benne humor is,
hogy az alvók is felébredjenek!
(Utólag visszaemlékezve, az adott tanácsokat önmaga is betartotta.)

Hasonlóság
Mi a hasonlóság Anglia és Magyarország között? - tette fel a kérdést az állami díjas akadémikus a Magyar Tudományos Akadémia egyik közgyűlésén.
- Mindkét országban van "speakers
corner", magyarul: szónok sarok, ahol
mindenki azt mondhat, amit csak akar,
arra senki sem figyel oda! - adta meg a
választ Pungor Ernő nyugalmazott miniszter, majd folytatta: - Csakhogy a
speakers corner Angliában száz négyzetméter, addig a szónok sarok nálunk
kilencvenháromezer négyzetkilométer!

Humor-találó

- Mi a hasonlóság a humorista és a fel-

Hírek az atomenergetika világából
zők: több ezernyi apró, uránt tartalmazó gömböcske, ezeket szén és szénkarbid veszi körül ezek a radioaktív hasadási termékek megfogását biztosítják. A beburkolt golyócskákat különleges eljárással rúddá préselik össze, majd egy
grafitból készült formában helyezik el. A tesztet
az ORNL Anyagtudományi és Technológiai Igazgatósága vezette, és az Energiaügyi Minisztérium
Atomenergia-irodája finanszírozta.

- Japán egy külön világ, ott megdöbbentõ a végtelen precizitás, és lenyûgözõ a technikai háttér. Sok kiégettfûtõelem-tárolót láttam, Japánban kristálytiszta a pihentetõ medencék vize.
Ahogyan változott az ország, úgy változott a medencék vizének a tisztasága is.
Volt ahol el kellett rendelnünk a tisztítást. Egy másik különlegesség: van Japánban olyan látogatóközpont, ahol az
1300 MW-os reaktor tetejére engedik a
látogatókat.

att csökkent a tavak szintje, és lakossági takarékossági intézkedéseket kellett bevezetni a
Catawba folyó mentén. A cég már akkor kereste
az intézkedési lehetőséget, annak az egyik eredménye a mostani munka - tette hozzá a szóvivő.
Az aggodalmak most kissé csillapodtak,
mivel a tó szintje 1,2 méterrel emelkedett az
elmúlt hónapokban, így a lakosság részére is
lazíthattak egy kicsit a gyeplocsolási tilalmakon a hatóságok. A tó maximális vízszintje
kb. 30 méteren van, és nemrég csak negyven centiméterrel volt ez alatt a nívó. Még
legálabb hat hónapon keresztül átlagos
mennyiségű csapadéknak kell leesnie, hogy
a gond megoldódjon.

se ellen nyújtottak be. Ebben a döntésben
vonták meg a jogot a környéken lakóktól, hogy
a tervezett erőművi telephelyről (jelenleg közterület) tűzifát gyűjtsenek. Ez a tiltó rendelkezés sarkallta aztán a helyieket, hogy az építkezés ellen forduljanak.
A Chugoku Electric Társaság két, egyenként 1373 MW-os egységet kíván felépíteni
a térségben. A tervek szerint 2013-ban és
2016-ban lépnének üzembe a blokkok az
Oszakától 450 kilométerre lévő Kaminoseki
város mellett.

Kemény döntés Japánban

A Pacific Northwest Nemzeti Laboratórium

A Legfelsõbb Bíróság megerősítette azt az alsóbb fokú bírósági döntést, amely elutasította
a polgári per kezdeményezését atomerőművi
blokk építésének meggátolása érdekében. Az
új erőmű Kaminoseki városa közelében épül
majd fel, Yamaguchi prefektúrában. Az öt tagból álló bíróság 3 : 2 arányban elutasította helyi lakosok azon fellebbezését, amelyet
Hiroshima város bíróságának 2005-ös dönté-

Öngyógyító keramikus anyagok
a nukleáris biztonságért
kutatói szuperszámítógépeket használtak
annak szimulálására, hogy bizonyos kerámiák hogyan képesek helyreállítani szerkezetüket a sugárzás okozta károsodásokat követően. A vizsgálatok eredménye azért figyelemreméltó, mert ilyen ellenálló anyagokra
van szükség a nukleáris energetika területén
való minél hosszabb felhasználásra. Ezek a
kerámiák - amennyiben jól viselik a nagydózisú sugárzásokat - megnövelhetik az atom-

találó között? - tette fel a nagy kérdést
Pungor Ernő egy jó hangulatú és kötetlen eszmecserén. Mivel választ nem
kapott, így folytatta:
- Egyik műveléséhez sem kell diploma.
Amikor kényszerhelyzetben vannak,
kétszer olyan gyorsan forog az agyuk.
Mindkettő fantáziadús ember, csak a
feltaláló egy műszaki probléma megoldására, a humorista pedig a viccek
kiötlésére használja a képzeletét.

Alapok
- Mi a legbiztosabb alap a következtetések levonására? - kérdezte az analitikai
kémia világhírű tudósa a hallgatóságától. Nem megvárva a választ, folytatta:
- A tudás hiánya! Nincs, ami korlátozzon bennünket a gondolkodásban.
Sipos László

erőművek üzemidejét. Ezen túl, segítséget
jelenthetnek a radioaktív hulladékok tárolása terén is.
Az ittriummal stabilizált cirkónium esetében a
sugárzás miatt keletkezett hibahelyek száma
kevés, az anyag tulajdonságaira gyakorolt hatás nem jelentős. A cirkónium anyagú mintában a hibahelyek fürtszerűen csoportosulnak,
ami veszélyeztetheti az anyag integritását. A
kutatók még keresik a magyarázatot az öngyógyító mechanizmusra, de feltétlenül bíznak létezésében. Véleményük szerint ezen anyagok
alkalmazásával nőhet az erőművi főberendezések megbízhatósága, ami egyértelműen
csökkentheti a cseréjükből adódó költségeket.
A sok millió atom viselkedését leíró folyamatok modellezése során olyan nagy mennyiségű
adat keletkezik és vár feldolgozásra, hogy csak
különlegesen nagy teljesítményű számítógépeket lehetett alkalmazni a számítások elvégzésére. Bár az öngyógyítás során nem áll tökéletesen helyre az eredeti anyagszerkezet, a keletkező hibák kevesebb problémát okoznak azáltal, hogy szétszóródnak az anyagban. Mivel a
speciális anyagokat már ma is használják
egyes üzemanyagcellákban és oxigénérzékelőkben, talán alkalmasak lehetnek nukleáris
berendezésekben is.
Forrás: NEI SmartBrief, 2008. április
Varga József
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Folyamat-menedzsment a
gyakorlatban
A biztonságos és megbízható villamosenergia-termelésben, így az
atomerõmûben is alapvetõ elvárás a
tartósan jó minõségû teljesítmény.

A

rendezett folyamataink hatékony
mûködtetéséhez szükségünk van
egy olyan, a mindennapi gyakorlatban jól használható útmutatást adó
kiadványra, amely egyaránt szól a folyamatmenedzsment elméleti és gyakorlati tapasztalatairól, valamint a téma
módszertani kérdéseit közérthetõ formában, számos konkrét gyakorlati eset
bemutatásával tárgyalja. Áprilisban jelent meg az IFUA Horváth & Partners
Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft.
munkatársai által jegyzett, a "Folyamatmenedzsment a gyakorlatban" címû
alapmû második, immáron kilenc hazai esettanulmánnyal kibõvített változata.
A minõségügy három fõ pillére: a személyi, a tárgyi és a szervezési feltételek,
amelyek egyenszilárdságú biztosítását
mindenkor és minden helyen, így mind
a piac által, mind a nukleáris biztonság
teljesítése szempontjából speciális jog
által szabályozott területen is meg kell
oldani. Most a szervezési feltételekre
fókuszálva, és kapcsolódva az áprilisi
számunkban megjelent "Folyamatszempontú önértékelés bevezetése az
atomerõmûben" címû cikkhez, a folyamatmenedzsment megértéséhez javaslom, hogy elsõként értelmezzük különkülön a két szót. A folyamat, a tevékenységek irányított láncolata egy elõre rögzített és elvárt teljesítmény létrehozása
érdekében, melyhez erõforrások is
szükségesek. A menedzsment a folyamat elemeinek jól megtervezett öszszekapcsolása, a körültekintõ szervezés, a
minõségkontroll és hatékony irányítás
megvalósítása. A folyamatmenedzsment tehát egy olyan átfogó megközelítés, melynek célja a folyamatok összekapcsolása a vállalati stratégiával, azok
legeredményesebb és leghatékonyabb
irányítása, továbbá egy megfelelõ tervezési és irányítási rendszer révén a
tartós siker biztosítása. Mindezt átlátható folyamatszervezet kialakításával,
személyhez kötött folyamatfelelõsséggel és hatékony ösztönzési rendszerrel
igyekszik alátámasztani.
A "Folyamatmenedzsment a gyakorlatban" c. szakkönyv elsõ kiadása amelynek váza az anyacég 2005-ben
megjelentetett "Prozessmanagement
umsetzen" c. német nyelvû kiadvány
volt - olyan jól sikerült, hogy 2007-ben
elnyerte a Magyar Minõségi Társaság
(MMT) Szakirodalmi Díját. A jelzett magyar változat a német könyv fordításán
túl több konkrét magyarországi vállalat
példájával egészült ki, szemléltetve a
témakör hazai tapasztalatait.
"A folyamatmenedzsment egy újabb
lépcsõ a fogyasztói igényeknek megfelelõ vállalati mûködés fejlesztésében.
A változó igények változó szervezeti és
mûködési módszereket is követelnek,
az üzleti élet dinamikája ma erõsebb,
mint valaha. A könyv a versenyelõnyt
biztosító dinamika eléréséhez szolgáltat, ha nem is csodaszereket, de a gyakorlatban alkalmazható elveket és módszereket" - olvasható a kiadvány hátlapján, melynek szerzõje dr. Chikán Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára.
"Nemcsak mérnünk kell a folyamatok kulcsparamétereit, hanem az elvárások megfogalmazásával és ösztönzõk
hozzáillesztésével biztosítani kell a folyamatos fejlõdést is. Ez az igazi folyamatmenedzsment!" - fogalmaz dr.
Matos Zoltán, az E.ON Hungária Zrt.
Igazgatóságának tagja.
E kézikönyv segít strukturálni az eddigi különbözõ forrásokból származó
részinformációinkat, így nem hiányozhat a folyamatgazdáink és a vezetõink
könyvespolcairól. Az ajánlott kiadvány
ára: 4.950 Ft/db, amely a kiadótól
(www.ifua.hu) történõ megrendelés esetén: 4.200 Ft/db.
Sipos László

Teljesítménynövelés Volgodonszkban
Az Atomerõmûveket Üzemeltetõk Világszervezete (WANO) Moszkvai
Központjának (MC) szervezésében
2008. március 17-21. között Mûszaki Támogató Misszióra (TSM) került
sor a dél-oroszországi Volgodonszk
városában. A konzultáció témája a
teljesítménynövelés volt. A vendéglátókon kívül egy-egy magyar és
szlovák szakember, valamint egyegy orosz és ukrán megfigyelõ vett
részt a megbeszéléseken.

V

olgodonszkban egy VVER-1000 típusú atomerõmûvi blokk mûködik,
és még egy épül. Az erõmû vezetése
az atomenergetika oroszországi fejlesztését célzó 2007-2010-es célprogram és a
Roszatomnak a termelés növelését célzó
rendelete alapján fogott bele a teljesítménynövelés elõkészítésébe. A balakovói
és a nemzetközi tapasztalatok alapján
hajtják végre a szükséges átalakításokat
az áprilisban megkezdett fõjavítás idején.
Andrej Szalnyikov fõmérnök elmondta,
a megalapozó dokumentációt összeállították, már a 2007-es fõjavítás során több
munkát elvégeztek. Az elõzetes átalakítási engedély birtokában a modernizációs
átalakításokat idén folytatják. Azok közül a legfontosabbak: a neutronfluxus-ellenõrzõ rendszer mérési tartományának
átalakítása, a zónán belüli mérõrendszer
átalakítása, a generátorok rezgésének
csökkentése, hûtésének javítása. 2009ben a próbaüzem végén 104% ra szeretnének felterhelni.
A paksi tapasztalatok az 1. és 4. blokkon
már megtörtént teljesítménynövelés miatt
nagy figyelmet váltottak ki. Hadnagy Lajos
tájékoztatást adott a megvalósítás és a projekt elõkészítésérõl, a biztonsági elemzé-

sekrõl, az engedélyezésrõl, az átalakításokról és a felterhelési program végrehajtásáról. Komolyabb érdeklõdés kísérte a
valószínûségi számításokat, a reaktorvédelem és a primer köri nyomásszabályzás
átalakítását, az eróziós-korróziós vizsgálatokat, a projekt lebonyolítását.
Imrich Krajmer, a Bohunicei Atomerõmû mûszaki átalakítási osztályának vezetõje bemutatta a 3-4. blokkon végrehajtott
modernizációs programot. A cél a teljesítmény 107% ra (490 MWe-ra) való növelése, az üzemidõ meghosszabbítása legalább 40 évre, a nukleáris biztonság és az
üzemi megbízhatóság növelése. Elsõ lépcsõben hatásfokjavítást, majd reaktoroldali átalakításokat terveztek, valamint a
reaktor vizsgálati ciklusának kiterjesztését. Modernizált üzemanyagot vezetnek
be 2008-tól.
A Szlovák Villamos Mûveket (SE) meg-

vásárló olasz ENEL által üzemeltetett 3-4.
blokk és az állami JAVYS által birtokolt leállított 1. és leállítandó 2. blokk fizikai
szétválasztása most folyik. Az állam tervezi egy 400 MWe teljesítményû gázerõmû, valamint egy atomerõmûvi blokk építését, melynek elõkészítése idén indulna.
A szmolenszki elõadás az RBMK-1000
típusú erõmû 5% os teljesítménynövelési
terveirõl adott tájékoztatást, az átalakításokat 2008-2009 során hajtják végre. Kétéves fõjavítási ciklust terveznek (a folyamatos üzemanyag-átrakás mellett). Januárban nagy problémát jelentett, hogy a
turbina kisnyomású házában az átalakított lapátok közül kettõ meghibásodása
komoly sérüléseket okozott, az automatika magas rezgésre mûködött.
A WANO Moszkvai Központ képviselõje, Poljakov, az eróziós-korróziós folyamatok ellenõrzésének fontosságát mutatta be.

Fontos a modell, az ellenõrzési program
kidolgozása és végrehajtása. Mûszaki
szempontból kiemelt figyelem illeti az edényeket, csõvezetékeket, a rendszerek vízüzemét. Szervezési szempontból fontos az
alvállalkozók minõsítése, ellenõrzése.
Az erõmû-látogatást Nyezserja igazgatóhelyettes vezette. Az erõmû a Rosztov
megyei duzzasztómûbõl leválasztott hûtõtó mellett épült. 2008-ra 7,5 mrd kWh termelés és 85,36% teljesítménykihasználás
a terv. Az önköltség 10% os csökkentése
van elõirányozva.
Az épülõ 2. blokkot várhatóan 2010-ben
fejezik be. Az elõirányzott 2000 fõ helyett
annak harmada dolgozik az építésen, a
források felhasználása is lassú. A munkaerõhiány egyik oka az iparág és általában
a gazdaság elszívó hatása, az utánpótlás
hiánya. A következõ évtizedben tervezik
a 3-4. blokkot is.
HyL

Lovassysok jártak az atomerõmûben

A

veszprémi Lovassy László Gimnázium speciális matematika szakán
1982-ben végzett A osztály egykori
diákjai a tavalyi jubileumi, 25. éves érettségi találkozójukon úgy döntöttek, nem várnak öt évet, hogy lássák egymást. Novemberben a speciális matematikaoktatás 40.
évfordulóján egykori gimnáziumukban,
most április 11-én pedig Pakson találkoztak
az országban szétszéledt öregdiákok.
A paksi atomerõmû meglátogatására az
osztály nagy része (majd' kétharmada) eljött. Velük tartott volt osztályfõnökük és
matematikatanáruk, Békefi Zsuzsanna is.
A Tájékoztató és Látogatóközpont kiállítá-

Folyamatmenedzsment a gyakorlatban
A biztonságos és megbízható villamosenergia-termelésben, így az
atomerõmûben is alapvetõ elvárás
a tartósan jó minõségû teljesítmény.

A

rendezett folyamataink hatékony
mûködtetéséhez szükségünk van
egy olyan, a mindennapi gyakorlatban jól használható útmutatást adó kiadványra, amely egyaránt szól a folyamatmenedzsment elméleti és gyakorlati tapasztalatairól, valamint a téma módszertani kérdéseit közérthetõ formában, számos konkrét gyakorlati eset bemutatásával tárgyalja. Áprilisban jelent meg az
IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. munkatársai
által jegyzett, a "Folyamatmenedzsment a
gyakorlatban" címû alapmû második, immáron kilenc hazai esettanulmánnyal kibõvített változata.
A minõségügy három fõ pillére: a személyi, a tárgyi és a szervezési feltételek,
amelyek egyenszilárdságú biztosítását
mindenkor és minden helyen, így mind a
piac által, mind a nukleáris biztonság teljesítése szempontjából speciális jog által
szabályozott területen is meg kell oldani.
Most a szervezési feltételekre fókuszálva,
és kapcsolódva az áprilisi számunkban
megjelent "Folyamatszempontú önértéke-

lés bevezetése az atomerõmûben" címû
cikkhez, a folyamatmenedzsment megértéséhez javaslom, hogy elsõként értelmezzük külön-külön a két szót. A folyamat, a
tevékenységek irányított láncolata egy elõre rögzített és elvárt teljesítmény létrehozása érdekében, melyhez erõforrások is
szükségesek. A menedzsment a folyamat
elemeinek jól megtervezett összekapcsolása, a körültekintõ szervezés, a minõségkontroll és hatékony irányítás megvalósítása. A folyamatmenedzsment tehát egy
olyan átfogó megközelítés, melynek célja
a folyamatok összekapcsolása a vállalati
stratégiával, azok legeredményesebb és
leghatékonyabb irányítása, továbbá egy
megfelelõ tervezési és irányítási rendszer
révén a tartós siker biztosítása. Mindezt
átlátható folyamatszervezet kialakításával, személyhez kötött folyamatfelelõsséggel és hatékony ösztönzési rendszerrel
igyekszik alátámasztani.
A "Folyamatmenedzsment a gyakorlatban" c. szakkönyv elsõ kiadása - amelynek váza az anyacég 2005-ben megjelentetett "Prozessmanagement umsetzen" c.
német nyelvû kiadvány volt - olyan jól sikerült, hogy 2007-ben elnyerte a Magyar
Minõségi Társaság (MMT) Szakirodalmi
Díját. A jelzett magyar változat a német
könyv fordításán túl több konkrét ma-

gyarországi vállalat példájával egészült
ki, szemléltetve a témakör hazai tapasztalatait.
"A folyamatmenedzsment egy újabb
lépcsõ a fogyasztói igényeknek megfelelõ vállalati mûködés fejlesztésében. A változó igények változó szervezeti és mûködési módszereket is követelnek, az üzleti
élet dinamikája ma erõsebb, mint valaha.
A könyv a versenyelõnyt biztosító dinamika eléréséhez szolgáltat, ha nem is csodaszereket, de a gyakorlatban alkalmazható elveket és módszereket" - olvasható a
kiadvány hátlapján, melynek szerzõje dr.
Chikán Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára.
"Nemcsak mérnünk kell a folyamatok
kulcsparamétereit, hanem az elvárások
megfogalmazásával és ösztönzõk hozzáillesztésével biztosítani kell a folyamatos fejlõdést is. Ez az igazi folyamatmenedzsment!" - fogalmaz dr. Matos Zoltán, az E.ON
Hungária Zrt. Igazgatóságának tagja.
E kézikönyv segít strukturálni az eddigi különbözõ forrásokból származó részinformációinkat, így nem hiányozhat a folyamatgazdáink és a vezetõink könyvespolcairól. Az ajánlott kiadvány ára: 4.950
Ft/db, amely a kiadótól (www.ifua.hu) történõ megrendelés esetén: 4.200 Ft/db.
Sipos László

sán, majd a 4. blokkon Hadnagy Lajos mutatta be osztálytársainak az atomerõmû
mûködését. Az egykori diákokból mára
villamosmérnökök, vegyészek, építészek,
közgazdászok lettek, ami nem tette egyszerûvé a szakmai tájékoztatót. Ugyanakkor mindenki érdeklõdve, áhítattal szemlélte a nagy és bonyolult mû részleteit.
A szakmai programot kultúra és kikapcsolódás követte: képkiállítás, halászlé, borkóstoló, zene. Az is kiderült, hogy e kisváros, Paks a mûszaki, természeti, gasztronómiai nevezetességeken kívül építészeti látnivalókban is gazdag. Elégedetten búcsúztak egymástól a lovassysok.
HyL

Hanol Ferenc
(1949-2008)
Hanol Ferenc, a PA
Zrt.
nyugdíjasa
2008. április 19-én
paksi otthonában,
életének 58. évében váratlanul elhunyt.
Pakson született
1949. szeptember
14-én. 1967-ben
vasszerkeze-ti lakatos szakképzettséget
szerzett. 1986. január 1-jén lé-pett be a társasághoz. Először a szolgáltatási főosztály
léte-sítményüzemeltetési osztályán, majd
2000-től a karbantartási igazgatóság építészeti és szakipari szerviz osztályán dolgozott lakatosként. Feladatai közé tartozott a
technológiai épü-letekben a klímaberendezések, valamint a nem technológiai szellőzőrendszerek és rendszerelemek karbantartása. 2006. szeptember 16-án vonult
nyugállományba. Vezetői és munkatársai
becsületes, segítőkész embernek ismerték,
kollégái munkaidőn kívül is számíthattak rá.
Munkájában megbízható, igazi jó kezű ezermester volt, aki a feladatok elvégzésében
nem ismert lehe-tetlent.
Pakson, szülei szomszédságában élt, 2003
óta egyedül. Két gyermeke van, Zsuzsanna,
valamint Zsolt és egy unokája, Erik. Szabadidejében szívesen horgászott, barátaival és
volt kollé-gáival rendszeresen találkozott.
Nyugdíjas kollégánkat Pakson, 2008. április 25-én helyezték örök nyugalomba katolikus szertartás szerint.
Gyászolják: gyermekei, szülei, barátai és a
Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája.
Hanol Ferenc nyugdíjas kollégánk emlékét
megőrizzük.
KZné
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Zenesaro(c)k
Munkatársaink, akik zenélnek

A dudás: Számel Péter

A beszélgetésünk elején szerénykedtél, hogy nem érzed magad igazán érdekes embernek. Ha jól tudom, éppen
elmenõben vagy az erõmûbõl. Mi enne az oka?

faragott dudafej, ami készítõjének a kézügyességét és fantáziáját dicséri. A hangszer készítése közben magam is megtapasztaltam, "aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni" igazságát. A dudálást - mint hasznos idõtöltést - szinte csak
a magam szórakoztatására gyakorlom, közönség elõtt csak ritkán szerepelek.

- Ezt a döntést közösen hoztuk menyasszonyommal. Öt a munkája Budapesthez köti, és ezért nekem is ott kellett állást keresnem. Így május 1-jétõl az Országos Atomenergia-hivatalban dolgozom,
mint nukleáris biztonsági felügyelõ.

Ahogy elõzetesen tájékozódtam, két
ritkaság számba menõ hangszeren is
játszol: az egyik a duda, a másik a koboz. Mielõtt rátérnénk kedvelt idõtöltésedre, mesélnél arról, hogyan alakult ki a kapcsolatod a zenével?

- Általános iskolában a szüleim azt szerették volna, ha zongorázni tanulok, de hegedû lett belõle. Ez rövid ideig tartott, majd gimnázium alatt jött a punkzene és a gitár. Na, a megjelenésben semmi extrém,
csak a zenére koncentráltunk. Úgy gondoltuk a haverokkal, ha már együtt "lógunk", akkor csinálunk valami hasznosat.
A csapat egy év után feloszlott. Hamarosan
életem tanulós idõszaka következett. Szülõvárosom, Orosháza egyik kocsmájában
téphettem a húrokat egy Rhythm & Bluest
játszó zenekarban. Rendszeresen jó és teltházas bulik voltak ott, sok fiatallal. 1993ban felvételt nyertem az ESZI Fõiskolára.
Az otthoni zenélés - már egy másik csapattal -, de megmaradt, iskola és kollégium
Pakson, zenei próba és fellépés hét végén
Orosházán. Ez a kétlakiság a suli után azzal fejezõdött be, hogy erõmûves lettem.
Elõbb a reaktor osztályon, majd a turbina
osztályon kezdtem dolgozni.

Az elmondottak alapján nem csoda,
ha azt kérdezem: hogy kötöttél ki a
népzenénél?
- Még fõiskolásként megismerkedtem
egy ír sráccal, aki egy Budapesti kocsmában ír népzenét játszott. Ezt hallgatva kaptam az indíttatást, hogy meg kellene ismerni a hagyományos magyar
népzenét. Azonban valami hiányzott, és

ezt 2002-ben értettem meg Váralján, egy
népzenei táborban. Ott ismertem meg
az akkor 83 éves Pál Pista bácsit, a nógrádi pásztorembert. Õ az utolsó olyan
magyar dudáspásztor, aki õseitõl tanult
furulyázni, dudálni, énekelni és faragni.
Ezt a tudást igyekszik még ma is továbbadni az érdeklõdõknek. Akkor tudatosult bennem, hogy a zenében is a legfontosabb az ember. A hangszer, a zene csupán kifejezésmódja érzéseinek. Pista bácsi életmeséi és derûje tette világossá
számomra, hogy nem elég csak hallgatni a zenét, az embert és az életét is meg
kell ismerni. Úgy mentem haza a táborból, hogy készítek magamnak dudát,
mint ahogy szokás az a dudások közt.

A dudán, a furulyán és a hegedûn leginkább a magad örömére játszol, de
beszéljünk a kobozról. Hogy került a
kezedbe ez a ritka hangszer?
- Megismerkedtem egy furulyással, aki
Moldvában honos muzsikát játszott. Az
ismeretségbõl barátság lett, és mivel a hagyományos moldvai zenekarban koboz a
kísérõ hangszer, gondoltam megpróbálkozom vele. A 17. században Magyarországon általánosan elterjedt volt, ma már
csak kizárólag a moldvai magyarok és románok használják, ének- és tánckíséretre. A moldvai magyarok tánczenéje is erõsen román hatású, de vannak kifejezetten
magyar stílusjegyei. Számomra még nagyon fiatal ez a hangszer, jó egy éve, hogy
kezembe vettem. A múlt nyáron egy zenei
táborban megismerkedtem Bures Tiborral és társaival. Az együttmuzsikálás
eredménye az lett, hogy megalakult a "Bures Banda". Ezen a néven lépünk fel alkalmanként. Az elsõ szereplésünk emlékezetes marad, mert alig két héttel a megalakulásunk után a Mûvészetek Völgyében
játszhattunk.

A

A

társaság nyugdíjasairól szóló cikksorozatban ezúttal Adorján Józsefné
Erzsike az interjúalanyom. Erzsike
férjével él egy társasházi lakásban, a Duna közelében. A ház környezete rendezett, a környék csendes, az elõkertben
már nyílnak a tavaszi virágok. Úgy gondolom, hogy az itt élõ emberek közérzetét mindez pozitívan befolyásolja.

Elsõ kérdésem az lenne, hogy mikor
és milyen módon kerültél a társasághoz, mi volt a munkaköri feladatod?
- 1974-tõl az Erbénél voltam állományban, majd 1985-ben áthelyezéssel kerültem a Paksi Atomerõmû Vállalathoz.
Munkaköröm változatlan maradt, gondnoki teendõket láttam el. Többek között a
ma is meglévõ 101, 102 és 103-as, illetve
több "felvonulási" épületben, kétmûszakos munkarendben dolgoztunk.

Mikor mentél nyugdíjba?

- Az akkor hatályos nyugdíjtörvény és
a cégvezetés biztosította összes kedvez-

Hazánkban számtalan termál- és
gyógyfürdõ várja a felüdülni és
gyógyulni vágyókat. E természeti
kincsek terén nagyhatalomként
tartják számon hazánkat. Ennek ellenére, sajnos idehaza még nem
eléggé elterjedt a gyógyvizekre alapozott egészségmegõrzés.
Paksi Atomerõmû Zrt. dolgozói a
családorvosi és üzem-egészségügyi
szolgálat vezetõjének javaslatára
immár évek óta igénybe vehetik a harkányi gyógyfürdõkórház szolgáltatásait.
A dél-dunántúli régióban kiemelkedõ
helyet foglal el Harkány, hiszen különleges
természeti erõforrása a gyógyvíz, melynek
közel kétszáz éve ismerjük a jótékony hatását. Még 1823-ban az elmocsarasodott
terület lecsapolásakor, a vízelvezetõ rendszer kiépítése közben bukkantak rá a természet e kincsére. A vizesárokban dolgozó munkások egyike kínzó izületi fájdalmai enyhültek, mígnem teljesen megszabadult a bántalmaitól. A világviszonylatban is ismert meleg vizû forrást éppen
száznyolcvan éve használják gyógyászati
célokra. Ásványi összetétele alapján e
gyógyvíz a kénes vizek közé tartozik, ám
összehasonlítva hazánk más kéntartalmú
gyógyvizeivel, szembetûnõ a rendkívül
magas oxidálható kéntartalma. Különlegessége abból adódik, hogy a kénvegyület
karbonilszulfidot tartalmaz, mely vegyület
sokkal gyorsabban szívódik fel és fejti ki jótékony hatását, mint más szulfát. Mindezen tulajdonságoknak köszönhetõen e
termálvíz alkalmas a mozgásszervi rehabilitáció hatékony elõsegítésére, a hosszan
tartó gyulladásos bõrgyógyászati és az elhúzódó nõgyógyászati betegségek kezelésére is. A magas szulfidion tartalmú gyógyvíz összetétele különösen alkalmas a reuma összes vállfaja, az izületi gyulladások
után visszamaradt mozgáskorlátozottság,
a törések és egyéb balesetek utáni mozgásszervi gyógykezelésre és idült bõrbántalmak gyógyítására is.
A harkányi gyógyfürdõ tõszomszédságában 1955. október 15-én százhúsz ágygyal nyílt meg a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Kht. közvetlen
jogelõdje, a Baranya Megyei Tanács
Gyógyfürdõkórháza, melynek szolgáltatásait a Paksi Atomerõmû Zrt. dolgozói a
családorvosi és üzem-egészségügyi szolgálat vezetõjének javaslatára immár több

mint tíz éve igénybe vehetik. E gyógyfürdõkórházban a betegek szakszerû gyógyítására kimagasló szakorvosi felügyelettel
van lehetõség elektro-, hidroterápiák széles skálájának igénybevételére is, amit
speciális gyógy- és reflexmasszázzsal,
gyógytornákkal, iszapkezelésekkel és
szénsavas pezsgõfürdõkkel lehet kiegészíteni. A masszázs során csökken az izmok kötöttsége, javul a vérellátás, fokozódik a gyulladásos folyamatokat fenntartó
mediatorok elszállítása, ezért csökken a
gyulladás, s így a fájdalom is. A hatás speciális gyógytornával tovább növelhetõ. A
beteg testrész megfelelõ tornáztatása
minden esetben komoly szaktudással
rendelkezõ gyógytornászok segítségével
történik. Egyes mozdulatsorok, gyakorlatok az itt eltöltött három hét alatt megtanulhatók, így odahaza immár egyedül is
folytathatók. A víz alatti vízsugár által biztosított masszázs során az orvos által elõírt testfelületen a károsodott izmok ingerlésével a normális mûködés helyreállítható. Az iszapkezelések során a bõrön keresztül felszívódó biológiailag aktív anyagok gyógyhatása érvényesül. Az ultrahang, rekeszes galván, TENS-kezelés,
magnetoterápia, iontophoresis és ingeráram-kezelések csökkentik a betegek fájdalmát és megkönnyítik a mozgásukat.
A harkányi víz gyógyító erejét március
végén nekem is volt lehetõségem megtapasztalni. Elõzetes várakozásaim beigazolódtak. Különösen tetszett, hogy az elmúlt idõszakban több mint egymilliárd
forintos befektetéssel bõvített és részben
felújított kórház nagyon elegáns lett. Bizton állítható, hogy egy EU-konform komplex rehabilitációs központ sikeredett, ahol
a mozgásszervi, agyi infarktusban, traumatológiai, valamint különbözõ bõrbetegségekben - pld. pikkelysömörben - szenvedõk, krónikus nõgyógyászati problémákkal küszködõk kezelése, gyógyítása,
valamint a beutalt betegek életminõségének javítása biztosított. A kevéske szabadidõben volt lehetõség felkeresni a siklósi
várat, a villányi pincesort és Máriagyûdön a legendás kegyhelyet. A bõvebb
információt igénylõk figyelmébe ajánlom
a www.harkanykorhaz.hu internetes honlapot, valamint vegyék fel a személyes
kapcsolatot a PA Zrt. humán igazgatóság
személyzetfejlesztési csoportjának dolgozóival, akik az oktatóközpont emeletén
találhatók.
Sipos László

Hogyan töltik napjaikat a Atomerõmû nyugdíjasai?

led ezeket erkölcsi és anyagi szempontból?

Azt hiszem értem, hogy mi fogott
meg, korunk elüzletiesedett és túldimenzionált mûzenéivel szemben,
megtaláltad a vázat, amire építeni lehet. Mit illik tudni a dudáról?
- A duda hagyományosan a pásztorok és
hasonló magányos emberek társa, akik
mindenféle mulatságokon vagy csak úgy
belefújva a bánatukat, örömüket szólaltatták hangszerüket. A tömlõ állatbõrbõl készül, a belefújt levegõ mûködteti a sípokat.
A készítõjének tehetsége és a hangszer
összetettsége miatt sajátos és egyedülálló
a hangzása. Ez adja értelmét a "két dudás"
mondásnak, anynyit jelent, hogy megadom a tiszteletet a másiknak, amíg az
muzsikál. A magyar duda különlegessége,
hogy a melódia, a harmónia és a ritmus
egyszerre jeleníthetõ meg. Külsõ dísze a

Ez a muzsika ma már csak a táncházakban vagy népzenei találkozókon
szól, reméljük egyszer majd azon kívül
is. Mit tudnál mondani zárszóként?
- Szerencsénkre a XX. század elején
olyan kultúrpolitika volt Magyarországon, hogy ma a legnagyobb gyûjtött és
elemzett zenei és tárgyi hagyományanyaggal rendelkezõ nemzet vagyunk.
Feladatunk, hogy eleink hagyatékát
õrizzük meg eredeti formájukban, és
azokat adjuk is tovább, hogy minél többen megismerhessék azt, ami egyébként is a miénk.
Szabó Béla

Flórián-napi elismerések
z idei évben is a Flórián-napon, a tûzoltók védõszentjérõl elnevezett nagy
ünnepségen emlékeztek meg a tûzoltók áldozatos munkájáról, és e jeles nap
alkalmával jutalmazták, részesítették elismerésben a legjobbakat, az arra érdemeseket. A május 2-án, Nagymányokon rendezett megyei ünnepségen az Atomerõmû
Tûzoltóság állományából heten vehettek
át kitüntetést, jutalmat.
A Paksi Polgármesteri Hivatal által felajánlott dísztárgyat kapott Zelei Lajos beosztott tûzoltó azon alkalomból, hogy 60.
életévét betöltve is tûzoltóként dolgozik.
A Magyar Tûzoltószövetségtõl díszgyûrût

A bõvített harkányi gyógyfürdõkórház komplex szolgáltatásai

Adorján József,
Vida Károlyné,
Zelei Lajos,
Gál József,
Bese Sándor,
Kruller Attila,
Sipter Géza

kapott Adorján József híradós, emlékplakettet Bese Sándor gépkocsivezetõ, dísztárgyat Kruller Attila gépkocsivezetõ és
díszérem kitüntetést Vida Károlyné adminisztrátor. 20 éves szolgálati érem el-

ményt kihasználva 1991-ben, 53 évesen
vonulhattam nyugállományba.

Van-e olyan munkahelyi élményed,
ami még ennyi év után is emlékezetes maradt számodra?
- Számomra a legemlékezetesebb a nagyon jó munkahelyi kollektíván túl az
volt, amikor 1986-ban nõnap alkalmából
kétnapos kiránduláson vettünk részt a
Balatonfüredi Rehabilitációs (ma Rekreációs) Központban.

Nyugdíjba vonulásod után hogyan
változott meg az életed, mi minden
történt veled?
- Amikor 17 évvel ezelõtt nyugdíjas lettem, még egy olyan családi házban laktunk, amelyhez nagy kert is tartozott. A
háztartás és a kerti munka kitöltötte az
idõm nagy részét. Két gyermekünk van,
a lányunknál és a fiunknál is van két-két

ismerésben részesült Gál József gépkocsivezetõ és Sipter Géza minõségügyi
megbízott.
A kitüntetetteknek gratulálunk, további jó munkát kívánunk!
LAnna

unoka. Mivel a szüleik dolgoztak, be tudtam segíteni az unokák felügyeletébe, ellátásába. 1993-ban, amikor úgy éreztük,
hogy már fárasztó számunkra a családi
ház körüli tevékenykedés, a gyerekeket
pedig nem akartuk ezzel terhelni, a fér-

A

jemmel egy társasházi lakásba költöztünk. Azóta itt élünk, és jól érezzük magunkat.

Milyen módon jut el hozzád információ az erõmûrõl, hogyan szerzel tudomást a PA Zrt. által a nyugdíjasok számára kínált kedvezményekrõl és juttatási lehetõségekrõl?
- Mivel a családon belül senki nem dolgozik az erõmûben, az Atomerõmû címû
újságból, valamint az Atomerõmû Nyugdíjasklub Egyesületen keresztül jutok információkhoz. 1992-tõl vagyunk férjemmel együtt a klub tagjai, két cikluson keresztül elnökhelyettes voltam. A munkahelyi közösség után sokat jelentett számomra, hogy itt olyan barátokra találtunk, akikkel azóta tartjuk a kapcsolatot.

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

- Mindig figyelemmel olvasom a nyugdíjasoknak, illetve nyugdíjasokról szóló
cikkeket. Nagyon örültem a rászorulók
étkezési támogatásának. Az idén is részesülhettünk mozgásszervi rehabilitációban Gunarason, amelyet, úgy tudom, a
cég az aktív dolgozók számára támogat.
Rezsiköltségeinket enyhíti, hogy továbbra is kedvezményesen kapjuk az áramot,
és a mobiltelefonunkon kedvezményesen
beszélgethetünk. Úgy gondolom, hogy az
atomerõmû méltó módon gondoskodik a
nyugdíjasairól. Amióta klubtagok vagyunk, az atomerõmû támogatásával sok
szép helyre eljutottunk. Az idén is több alkalommal megyünk egynapos kirándulásra, Kecskeméten pedig egy színházi
elõadást nézünk meg. A rekreációs központ által nyújtott szolgáltatások kellemes kikapcsolódást, tartalmas pihenést
biztosítanak. Õszintén mondhatom, hogy
jó a Paksi Atomerõmû Zrt. nyugdíjasának
lenni.
KZné
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Az új belépõkártyákról
Az atomerőműben március végén kezdődött meg az
új belépőkártyához szükséges technikai átállás,
ami érintette a beléptető
pontokat és a munkaidő-nyilvántartó terminálokat. Így tehát az erőmű valamennyi
munkatársa találkozhatott az új kártyaleolvasókkal. Április elején pedig már meg is
kezdődött a régi COTAG kártyák lecserélése, és a dolgozók folyamatosan vehetik át
az új, LEGIC Smart belépőkártyájukat.

Miért volt szükség a kártyacserére? - kérdezem Köllő Imre rendészeti osztályvezetőt, az
új rendszer bevezetésének, zökkenőmentes
üzemeltetésének felelős vezetőjét.
- 2007 végén a cégvezetés döntést hozott
arról, hogy az atomerőmű biztonsági okmányait, a beléptető rendszerhez kapcsolódó
kártyákat kompatibilissá kell tenni az MVMben használt kártyákkal. Ennek megvalósulása az MVM-vállalatcsoporton belüli egységes kártyarendszer kialakítását szolgálta.
Mit tud az új kártya, miben különbözik a
régitől?
- Az új LEGIC kártya nagyon magas biztonsági színvonallal rendelkezik, és programozhatóság, a rajta tárolt információk szempontjából sokkal többet tud a jelenleg használt
COTAG vagy vonalkódos kártyáknál. Az új
kártyarendszer beállítása tovább fokozza a
PA Zrt. fizikai biztonságának azt a részét,
ami a beléptetési engedélyekhez kapcsolódik. Ezt a véleményt támasztották alá az engedélyezésbe bevont hatóságok, akik valamennyien elismerően szóltak a kártya kiválasztásáról és annak biztonsági fokozatáról.
A kártya előlapján egy olyan egyedileg kialakított hologram található, amit itt a paksi
atomerőműben terveztünk, és ami kizárólag
csak az MVM-vállalatcsoportnál használt
kártyákon lelhető fel. Az említett LEGIC
Smart kártya 124 fiókkal rendelkezik, melyeken a legkülönbözőbb információk tárolhatók. Ezáltal lehetőség nyílik például az étteremhasználat mellett az orvosi, egészségügyi alkalmassági vizsgálatok időtartamának, az oktatási vizsgák érvényességének figyelemmel kísérésére, vagy az autóbuszon
történő utazás jogosultságának ellenőrzésére is. De emellett még számos, ez idáig
még nem használt alkalmazási terület is a
kártyahasználathoz rendelhető. A kártyacserével a fényképes nyilvántartási rendszerünk aktualizálása is megtörténik. Mivel egy
régi fotó esetében elég nehéz a beazonosítást elvégezni, ezért a már néhány évvel ezelőtti kártyák esetében is új fotót készítünk a
munkavállalóról.
A vonalkódos kártyával kapcsolatban is
várható változás?
- Igen, ugyanis az egyszer használatos vonalkódos kártyát többszörösen felhasználhatóra cseréljük le. Az új kártyán kb. százszor újraírható lesz az adat, a különböző jogosultság.
Mennyi időt igényelt a technikai háttér biztosítása, és mennyi idő szükséges a kártyák
teljes cseréjéhez?
- A múlt év decemberében született döntés
értelmében a kártyacserét ez év áprilisában meg kellett kezdeni. Tulajdonképpen
három hónap alatt valósult meg a projekt,
ami minden együttműködő részéről hatalmas odafigyelést, összehangolt, felelősségteljes koordinációt, fegyelmezett munkát igényelt. A rendészeti osztály április 1jén megkezdte a több ezer kártya cseréjét,
ami folyamatosan zajlik, és várhatóan az év
második harmadában befejeződik.
Eddig milyen visszajelzés érkezett a rendszerrel kapcsolatban?
- Azokon a helyeken, ahol párhuzamosan
működik a régi és új kártyaolvasó rendszer,
ott a lemerült COTAG kártyák leolvasása
nehézkesebbé, lassúbbá vált, amiért elnézést kérünk mindenkitől. Ez az állapot csak
időleges, hisz a COTAG kártyákat folyamatosan vonjuk be. Abban az esetben, amikor
a dolgozó jelzi az ilyen jellegű problémát,
azonnal kicseréljük a kártyát. Minden viszszajelzést örömmel fogadunk.
Várható a közeljövőben más változtatás,
újítás a rendészet területén?
- Még a korábbi években elindult egy olyan
rendszerfejlesztés, ami a biometriás, a mi
esetünkben a kézgeometriát tartalmazó
azonosítást teszi lehetővé. Ez a kártya erre
is alkalmas. Tárolni tudja azt a biometriás
tampletet, ami néhány esetben helyettesíteni fogja a jelenleg használt PIN kódot. Látható tehát, hogy a kártyacsere mindenképpen pozitív irányú minőségi változást jelent.
Ez úton szeretném megköszönni valamenynyi munkatársamnak azt az áldozatos munkát, amire sokszor hétvégeken, munkaszüneti napokon került sor, de ők fegyelmezetten, magas szakmai hozzáértéssel dolgoztak, és így a vállalt feladatunkat határidőre
- Lovásziné Anna teljesíteni tudtuk.

Új Magyarország Pont nyílt meg Pakson
Tolna megye elsõ Új Magyarország
Pontját adta át dr. Ujhelyi István, az
Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium államtitkára Hajdú
Jánosnak, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás elnökének 2008. április 17-én délelõtt Pakson.

A

városházán tartott megnyitón a
résztvevõknek bemutatták a Kistérségi Koordinációs Hálózatot, az újraszervezésének okait, a kormány területfejlesztési stratégiájában betöltött szerepét, valamint a Kistérségi Koordinációs

Hálózat Új Magyarország Pontjainak regionális és kistérségi szintjeit.
A Kistérségi Koordinációs Hálózat alapfeladata a kistérség szereplõinek információhoz juttatása a folyamatban levõ pályázatokkal kapcsolatban. Feladata továbbá többek
között, hogy szakmai támogatást nyújtson a
kedvezményezetteknek a projektek megvalósításában, a források lehívásában, a projektek kidolgozásában. Ebbe a munkába bevonja a helyi önkormányzatokat, vállalkozókat,
civilszervezeteket, társadalmi partnereket,
illetve segíti a nemzetközi, hazai és kistérségi területfejlesztési források felkutatását.

A szakállamtitkár elmondta, hogy az
elmúlt 2 esztendõben Tolna megyébe 13,9
milliárd Ft uniós pályázati pénz érkezett.
Pillanatnyilag 99 pályázat fut 1100 milliárd forintos pénzkerettel. Az országban
174 iroda nyílik, melyek feladata a kistérségek összekapcsolása a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal, illetve önkormányzatok, vállalkozások segítése a pályázati
pénzek lehívásához.
A dél-dunántúli régióban Berkecz Balázs regionális hálózati igazgató és az õ
irányításával mûködõ kistérségi koordinátorok a tevékenységüket a Dél-dunán-

túli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel
kötött munkaszerzõdés alapján az ügynökség helyi szakmai támogatása és koordinálása mellett látják el, kiválasztásuk
nyilvános pályázat útján történt.
Az ünnepélyes átadón Simon László, a
Központi Fejlesztési Programiroda vezetõje bemutatta az Új Magyarország Pontok mûködését.
Hajdú János, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke bemutatta a paksi
kistérséget és a Tolna megyei kistérségi
koordinátorokat. A paksi koordinátor Ferencziné Mérei Melinda.
Wollner Pál

Millennium Díjas lett az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
Április 25-én - a szellemi tulajdon
világnapja elõestéjén - Budapesten
rendezett ünnepségen adták át a
Magyar Szabadalmi Hivatal által
alapított Millennium Díjakat. Az
idei díjazottak között volt a Magyar
Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet is, melynek szakemberei végzik a radioaktívhulladék-lerakók
környezetének vizsgálatát.
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000-ben döntöttek arról, hogy április 26-át a világ társadalmi fejlõdéséhez és haladásához meghatározó
módon hozzájáruló mûszaki alkotók és
mûvészek munkásságának és eredményei védelmének szentelt világnappá nyilvánítják. E nap tisztelgés az emberi tudás
és képzelõerõ, a kreativitás elõtt. Az elmúlt években a világ iparjogvédelmi és
szerzõi jogi hatóságai - csakúgy, mint a
Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) - változatos programokkal valósították meg a
közösen vállalt célkitûzést: az alkotóerõ
reflektorfénybe állítását, a szellemi tulajdon oltalmának népszerûsítését. Az
MSZH kezdetektõl fogva célul tûzte ki az
ars és a techné összekapcsolását a magyar mûvészeti és technológiai kultúra
örökségének ápolásában, közvetítésében
és védelmében jeleskedõ intézmények
elõtti tisztelgéssel, a 2000-ben alapított
Millenniumi Díjával. A világnap budapesti ünnepségén dr. Bendzsel Miklós, az
MSZH elnöke adta át az idei Millenniumi

P

Díjakat. Elismerésben részesült: a Fotómûvészet folyóirat, az Inno Tears Kft., a
Kieselbach Galéria és Aukciós Ház, valamint a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet kollektívája.
A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) száz évvel ezelõtt jött
létre névadója világraszóló felfedezése, az
Eötvös-inga gyakorlati hasznosítására a
világ elsõ alkalmazott geofizikai intézeteként, mindvégig magas színvonalon szolgálva a nemzet gazdaságának javát. Emlékezve a mérnök-fizikus elõdökre, alábbiakban közreadjuk az ELGI kapcsán elhangzott laudációt:
A Nemzetközi Földmérési Szövetség, a
korszak kiemelkedõ jelentõségû tudományos társasága 1906-ban Budapesten tartotta kongresszusát, amelyen báró Eötvös Loránd beszámolt a gravitációval
kapcsolatos kutatásairól, majd a gyakorlatban is bemutatta - a késõbb Eötvös-inga néven világhírûvé vált - nehézségi variométerének terepi alkalmazását. A
kongresszus résztvevõinek lelkes fellépése nyomán a magyar kormány a megfelelõ pénzeszközök rendelkezésre bocsátásával lehetõvé tette a világ elsõ alkalmazott geofizikai intézetének létrejöttét. Az anyagi áldozat busásan megtérült,
Eötvös kutatócsoportja hamarosan a torziós inga segítségével a világon elsõként
mutatott ki felszíni mérésekkel olajmezõt. Eötvös halála után az alapítóról elnevezett Magyar Királyi Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet elsõ vezetõi Eöt-

vös egykori tanítványai lettek: Pekár Dezsõ, késõbb Fekete Jenõ. Az intézet világszerte folyó tevékenységében az Eötvösinga egyre korszerûbb változataira épülõ gravitációs és földmágneses kutatás
játszotta a fõszerepet. De ezekkel párhuzamosan gyorsan meghonosodtak az akkoriban megjelenõ új geofizikai kutatási
eljárások is, például a szeizmikus, a
geoelektromos, illetve a mélyfúrás-geofizikai módszerek. A második világháborút követõen az utolsó Eötvös-tanítvány,
Renner János, majd Dombai Tibor, késõbb Müller Pál igazgatósága idején Magyarország növekvõ nyersanyagigénye,
illetve a geofizikai expedíciók kedvezõ
feltételeket teremtettek az intézet további fejlõdéséhez. Szinte minden geofizikai
kutatómódszert aktívan mûveltek, mûszereket fejlesztettek és gyártottak. Kiváló szakemberei - csakúgy mint a két világháború között - világszerte keresettek

voltak. A rendszerváltozás körüli években az intézet történetének legnehezebb
éveit élte. Eltûnt a keleti piac, az intézeti
mûszerfejlesztés és -gyártás létalapja, minimálisra zsugorodott a hazai kutatási
igény. A kényszerû leépítések és átalakulások nyomán létszáma a tizedére csökkent, de súlyponti tevékenysége maradt
az információkezelés és az állami adatszolgáltatás, a környezetvédelem, valamint a nemzetközi együttmûködéssel
végzett kutatás-fejlesztés.
A ma is önálló intézet jelenleg egyes országos projektek magas színvonalú végrehajtásával, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal felügyelete alatt az állami földtani feladatokat látja el. Tudásbázisára támaszkodva számos kritikus helyzetben szakmai megalapozottsággal támogatja a nemzet érdekérvényesítõ törekvéseit, mai feladatai között kiemelt
gazdasági jelentõsége van a radioaktivhulladék-elhelyezési kutatásoknak és a
szén-dioxid-elhelyezési felmérésnek. A
száz év muzeális értékeit, dokumentumait az intézetben nyilvánosan látogatható
Eötvös Gyûjtemény mutatja be. (Bõvebb
információ: www.elgi.hu.) Sipos László

Még mindig szolgálatban: Zelei Lajos

aks Város Önkormányzata az idei
Flórián-napon díszkupával ajándékozta meg Zelei Lajos tûzoltót, a
paksi Atomerõmû Tûzoltóság tagját abból az alkalomból, hogy 60. életévét betöltve még mindig helyt áll a szolgálatban, vonulós tûzoltóként a mai napig elhivatott
szakmája iránt.
Zelei Lajos 1979 óta tûzoltó. Annak ellenére, hogy elérte a nyugdíjas korhatárt,
még mindig dolgozik. Ami erre készteti,
többek között az az, hogy rendkívüli módon szereti a tûzoltómunkát, azt, hogy a
paksi atomerõmûben dolgozhat, és hogy
egy remek munkahelyi kollektívának a
tagja. Mint mondta, nagyon sok összetevõje, oka van annak, hogy a mai napig
dolgozik, hisz az egész élete errõl szól.

Kérdésemre, hogy mire emlékszik viszsza a legszívesebben az eltelt idõkbõl, a
következõket mondta: - Talán a legnagyobb élményt az jelentette, amikor az új
laktanyát megkaptuk az atomerõmûtõl,
és beköltözhettünk szép, tágas, korszerûen berendezett helyünkre. Minden nagyon szép volt, és vadonatújan sorakoztak
a szerek is. Az országban akkor ezek voltak a legmodernebb szerek, és ennek mi
nagyon tudtunk örülni.
Zelei Lajos sokéves tûzoltói tevékenysége alatt több kitüntetésben, jutalomban részesült. A 60. születésnapja alkalmából kapott elismeréséhez gratulálunk, és további jó munkát, jó egészséget kívánunk neki!
Lovásziné Anna

2008. május
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Tizenegy érmet szereztek a Tolna megyei
karatésok a diákolimpián
Egyik legnagyobb öröm a gyermekünk sportban elért sikere. Az Ercsiben megrendezett idei országos
diákolimpián kiváló eredményeket
értek el a Paksi Sportegyesület
Karateszakosztály, a Faddi Sportegyesület Karateszakosztály és a tolnai TANREN Karate-sportegyesület
versenyzõi.

A

Magyar Diákolimpiai Szövetség
megbízásából, a Magyar JKA
Karateszövetség április 27-én Ercsiben rendezte meg az idei, immáron V. Ippon Shobu Diákolimpiát. Az országos rendezvényen negyvenhárom csapatból
mintegy háromszáz karatéka vehetett
részt. Eltérõen a megszokottól, ebben az
évben nem került külön lebonyolításra a
területi elõdöntõ és döntõ, hanem a versenyzõk régiók szerint mérkõztek meg
egymással - Kelet- és Nyugat-Magyarország -, és az ágak gyõztesei kerültek be a
döntõbe. Mivel a területek nem azonos
létszámban képviseltették magukat - nyugatról 180 fõ, keletrõl 120 fõ -, ezért nem
volt teljesen egyenértékû a döntõbe jutás,
mivel Kelet-Magyarország kevesebb ver-

senyzõt vonultatott fel. Így volt, aki mérkõzés nélkül jutott döntõbe, míg a nyugati ágon három mérkõzésen kellett küzdeni. Szerencsére ellentéteket nem szült
ezen létszámdeficit, köszönhetõen a karateetikett szellemében nevelt edzõknek és
versenyzõknek - tájékoztatta szerkesztõségünket Bali Ervin edzõ.
Megyénket a Faddi SE Karatesza-

kosztály, a tolnai Tanren Karate Sportegyesület és a Paksi SE Karateszakosztály versenyzõi képviselték. A faddi és tolnai egyesület versenyzõi szigorú "rostán"
jutottak el az országos megmérettetésre,
hiszen az egyesületükön belül is bizonyítaniuk kellett. Összegezve, mindhárom
Tolna megyei sportegyesület versenyzõi
maximálisan kitettek önmagukért, hi-

szen várakozáson felül teljesítettek - mind
a versenyen nyújtott munkában, mind a
szerzett érmek és helyezések minõségben, számban. Különösen az ifjabb korosztály versenyzõi nyújtottak nagyon
szép teljesítményt, hiszen õk tapasztalattal még nem rendelkeznek, de így is sikeresen szerepeltek.
Az idei országos karate diákolimpián
elért eredmények:
A Faddi SE Karateszakosztály képviseletében aranyérmet szerzett Bányai Kitti,
Bogárdi Mónika és Kiszli Viktor. A dobogó második fokára léphetett Feidt Roland
(két alkalommal), Feidt Norbert és Klopcsik Richárd. Bronzéremmel jutalmazták
Kósa Evelin és Tóbi Csaba teljesítményét.
A tolnai TANREN Karate Sportegyesület képviseletében aranyérmes lett
Koleszár Patrik, és ötödik helyezést ért el
Schubert Dániel.
A Paksi SE Karateszakosztály képviseletében bronzérmes lett Kolman Zsolt, és
negyedik helyezést ért el Ormos Réka.
Bõvebb információ a www.jkahungary.
hu internetes honlapon.
Szerkesztõségünk gratulál az Ercsiben
elért Tolna megyei szép sikerhez!
Sipos László

15 éves a dunakömlõdi faluház
Másfél évtizede, 1993 májusában adták át a dunakömlõdi faluházat. Ebbõl az alkalomból beszélgetek Bodó
Katalinnal, a faluház vezetõjével.

Túllépni
a hagyományápoláson

A

Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete két évre szóló, konkrét
cselekvési programot hirdetett meg.
Ezzel el kívánják érni, hogy a civil szervezet élete és munkája - az eddigi alapok szélesítése mellett - tervezhetõvé váljék.
Kováts Balázs egyesületi elnök elmondta: a korábban nagy lelkesedéssel elinduló,
a hagyományápolást zászlajára tûzõ közösség számára nem volt konkrét cél, melynek
eléréséért lehetett volna tenni. Ezen akartak
változtatni akkor, amikor a választmány
kétéves program létrehozásáról döntött.
A tizennégy pontból álló munkaterv egyebek mellett - Gimi-klubot és Gimi-Filmet is életre kíván hozni. Elõbbivel megteremtõdnének a feltételei annak, hogy a középiskola egykori tanulói szervezhetõ körülmények között is találkozhassanak egymással, míg utóbbi az intézmény szellemiségét,
hangulatát akarja középpontba állítani - így
akár az általános iskolások felvételire jelentkezõ idõszakában is levetíthetõ lenne.
Nehéz lenne, és nem is célja egy cikknek, hogy további programpontokat kiemeljen, hiszen a honlap-készítéstõl a pályázatokon való részvételen át a tárgyi emlékek
gyûjtéséig és kiállításáig terjed a skála. A lényeg azonban nem a terveken van, hanem
azon, ami mindebbõl megvalósul. Egy olyan
pályára szeretnék most állítani az egyesületet, amelyben a tagok aktivitása a meghatározó. Határidõk és felelõsök megjelölésével
pedig immár becsületbeli üggyé is vált a
szervezet munkájának elõmozdítása.
C. Szabóné Kocsiczki Ilona, a gimnázium igazgatója - aki posztjánál fogva a választmány tagja is egyben - elmondta: optimistán látja az öregdiák-egyesület jövõjét.
- Remek program készült, melyet meg
lehet és meg is kell valósítani - fogalmazott. - Pezsgõ egyesületi életet alakíthatunk ki, mely csökkentheti a jelenlegi távolságot a mostani és a korábbi idõszakok diáksága között is.
Fontos szerep hárul természetesen a figyelem felkeltésében a médiára is. Lapunk, az Atomerõmû újság üdvözli az
egyesület terveit, programjairól a jövõben
is szívesen számol majd be.Vöröss Endre

2005-ben megalakult a Dunakömlõdi Ifjúsági Klub Közhasznú Egyesület.
Az elmúlt évben - lakossági kezdeményezésre- létrehoztuk a néptánccsoportot, amely azóta a településrész rendezvényeinek rendszeres szereplõje.
Nyaranta 50-60 gyermek részvételével
komplex gyermektábort szervezünk, segítjük a dunakömlõdi rajztábor megszervezését. 2000 óta szervezzük a "Virágos
udvar, rendezett ház" akciót, melynek célja a lakosság ösztönzése a szebb környezet kialakítására - hatását bárki tapasztalhatja, aki Dunakömlõdön jár. Az elmúlt
évtõl a fiatalokkal és a nyugdíjasokkal településtisztasági bejáró túrákat, lakossági
fórumokat szervezünk, ezzel is ösztönözve a szebb, tisztább környezet kialakítását.

Mikor és hogyan jött létre az intézmény?
- Az önkormányzat, az akkor még Paksi Atomerõmû Vállalat és a helyi lakosság
összefogásával létrejött intézmény az
évek során a településrész mûvelõdési,
szabadidõs központjává vált. Elsõ vezetõje Hornok László volt, aki megalapozta a
faluház munkáját, melynek vezetését
1996-tól én vettem át.

Milyen fõbb rendezvényeket bonyolít
le a faluház?
- A településrészi igényekre és a civil
kezdeményezésekre építve évrõl évre bõvült a minden korosztályra kiterjedõ tevékenységek köre: borverseny, Gombócnap, májusfaállítás, halfõzõ családi és
gyermeknap, nyári mûsoros est, szüreti
nap, decemberi ünnepváró rendezvények, ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományõrzõ programok stb.
Hagyományosan megemlékezünk az
1848/49-es forradalom és szabadságharcról. Évente szerény ünnepség keretében megkoszorúzzuk Vak Bottyán fájának helyén állított kopjafát az Imsósi
erdõben.
Népfõiskolánk - mely ez évben kezdi
meg IX. évfolyamát - különbözõ tematikájú (településtörténet, egészségmegõrzés,
közhasznú ismeretek stb.) ismeretterjesztõ elõadás-sorozatokat kínál az érdeklõdõknek, de sikeresek voltak a szülõk részére szervezett elõadások, szabadegyetemek és tréningek is. A sport és kedvtelési célú kishajó vezetõi engedély megszerzését segítõ felkészítésünk minden évben
magas részvétellel zajlik.

Szinger Zsuzsa
kiállítása
Április 3-án nyílt meg dr. Szinger Zsuzsa
"Virágok a palettán" címû elsõ önálló kiállítása Pakson, a Városi Mûvelõdési Központ könyvtárgalériájában.
Wollner Pál

A megnyitón közreműködött Blatt
Dominika.

UV-sugárzás
Elõjelzés és napozási
tanácsok
A februári számban megjelent Hasznos
tanácsok a szoláriumban c. cikkben a
szoláriumok fénycsövei által kibocsátott
ultraviola (UV) sugarak hatásaira és a napozás során leselkedő veszélyekre hívtuk
fel a figyelmet. Az áprilisi számban a Tanácsok szoláriumban, napozásban c.
cikkben a harkányi tapasztalatokat adtuk
közre. Május elsejétől érdemes figyelemmel kísérnünk az Országos Meteorológiai
Szolgálat UV-előrejelzésre és védekezési
tanácsokra vonatkozó közhasznú információit.
Több visszajelzést kaptunk a jelzett cikkekre, így a nyárra való készülés jegyében
folytatjuk a hasznos tanácsok gyűjtését.
"Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál
(OMSZ) 1995 óta végezzük az emberi bőrre és szemre veszélyes UV-sugárzás előjelzését. Idén május elsejétől a megváltozott körülményekhez igazodva, új tipusú riasztási rendszert vezettünk be, hogy minél
jobban meg tudjuk becsülni milyen veszélynek vagyunk kitéve a napon. Az UV-B
sugárzásra vonatkozó előrejelzésre és a
védekezési tanácsokra vonatkozó információk a www . met . hu / omsz . php és a
www . napsugárzas . hu weblapokon találhatók." - tájékoztatott Dr. Bozó László
akadémikus, az OMSZ elnöke. A Nap horizont feletti magassága meghatározza az
UV-besugárzás erősségét, így az előrejelzés május 1-je és szeptember 30-a között
folyik, az év többi szakaszában nincs jelentős UV-besugárzás. Az előrejelzés az
egész ország területére történik, térképes
formában áll elő. A térképen a különböző
erősségű UV-sugárzás értékek különböző
színnel kerülnek jelölésre, amelyeket a térkép melletti skálán azonosíthatunk be. Az
UV-sugárzás erősségét a lakosságtájékoztatásban a ma már egész Európában egységesen használt úgynevezett UV-index
egységekben adják meg. Megtörtént az
UV-sugárzás előrejelzésének és a lakosságtájékoztatás alapjainak európai harmonizálása is, mely munkában hazánk részéről az OMSZ szakembere vett részt.

Hogyan kapcsolódnak be a fiatalok a
programokba?

Nagyon sok kiállításnak is helyet ad a
faluház
- Évente 10-12 kiállítást, bemutatót
szervezünk, amelyekkel elsõsorban a
paksi, dunakömlõdi és az elszármazott
képzõmûvészeknek, fotósoknak, hobbialkotóknak nyújtunk bemutatkozási lehetõséget. A régi családi fotókból rendezett kiállításaink eredményeként adtuk ki a
Dunakömlõdi Fotóalbum címû, a település életét az 1900-as évektõl régi fotókon
keresztül bemutató reprezentatív könyvet. A dunakömlõdi fiatalok összefogása
érdekében 2004-ben létrehoztuk a Hazajáró Diákok Klubját, melynek tagjaiból

- A fiatal tehetségek felkutatása és segítése érdekében évente 2 alkalommal
különbözõ témájú alkotói pályázatot
írunk ki, a pályamunkákat kiállításon
mutatjuk be.
A fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése érdekében beilleszkedési
tréninget, 2006/2007-ben "TE IS MÁS
VAGY - TE SEM VAGY MÁS" programsorozatot szerveztünk.
Épületünk adottságai kiválóak a közösségi, munkahelyi, családi események lebonyolítására, évente 25-30 ilyen jellegû
programnak adunk helyet.
Szervezetünk, a Paksi Közmûvelõdési
Kht. minden segítséget megad munkánkhoz, tevékenységünket - a fenntartói finanszírozás és a mûködési bevétel mellett
- évi 8-10 sikeres pályázati támogatásból
finanszírozzuk.

Köszönöm a tájékoztatást!

Wollner Pál

(Az OMSZ május 4.-i előrejelzése)

Az UV-riasztás
és annak értékei
Az UV-index 0-tól 10-ig vehetett föl értékeket, de a 10-es már nagyon extrém eset, így
nem is volt még rá példa a hazai mérések
történetében. Az index értékeket az alábbi
kategóriákra osztották: gyenge, mérsékelt,
közepes, erős és nagyon erős. Idén a hazai
viszonyoknak megfelelően módosították a
korábbi kategóriákat. A riasztást 7,5-ös,
nagyon erős értéknél adja ki a Szolgálat. Az
OMSZ a riasztás értékéről értesíti a sajtót. A
riasztás 24 órás előrejelzés, amely a riasztási érték elérésekor, ill. meghaladásakor
minden nap délelőtti órákban kerül kiadásra és/vagy megerősítésre. A riasztás visszavonásig érvényes. E rendszer május 1-jétől
szeptember 30-áig üzemel.
Továbbra sem kívánjuk lebeszélni az olvasóinkat a napozásról, de az egészséges
kockázatvállalás érdekében érdemes tanulmányozni az előrejelzést és megfogadnunk a szakemberek tanácsait.
Sipos László
Az új UV-indexekhez rendelt UV
sugárzási szintek és tanácsok:
UV-index Sugárzási szint
8,0 - 10
7,0 - 7,9
5,0 - 6,9
3,0 - 4,9
0,1 - 2,9

extrém
nagyon erős
erős
mérsékelt
gyenge

Javasolt napozási idő
11 és 15 óra között
15 percnél kevesebb
15-20 perc
20-30 perc
30-45 perc
-
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A népi mesterségek tudója:
Sáfrány Jánosné

Túra a Heves-Borsodi-dombságban

H

úsvétváró címmel Pakson, a Városi Mûvelõdési Központban kézmûves foglalkozásra várták az érdeklõdõket.
A tojásfestés közben találkoztam Sárfány Jánosné Irénnel, népi játszóházi foglalkozásvezetõvel. Vele beszélgettem a népi mesterségekrõl.

Mióta foglalkozik népi dolgokkal?

- Én már gyakorlatilag gyermekkorom óta foglalkozom velük, mert szüleim kézmûvesek voltak. Apám mindenhez értett szinte, az anyám pedig a hagyományokat õrizte, népdalokat, népballadákat. A szüleim az alföldrõl jöttek
ide Györkönybe.

Mi volt az elsõ kézimunkája?

- Szalmaintarzia volt az elsõ, amit készítettem, azt árulta, abból tartottam fenn
magam. Annak árából végeztem el az óvónõképzõ fõiskolát Szekszárdon. Óvónõ
voltam harmincnyolc évig, ma már nyugdíjas vagyok.
Most a népi játszóház vezetõje és kismesterségek oktatója vagyok Györkönyben.

Hányfajta mesterséghez ért?

- Gyakorlatilag úgy tízféle mesterséget tudok profi szinten, és tizennyolcat
tudok közepes szinten. Ezek gyöngyfûzéstõl kezdve a szövésen át a nemezelésig, kosárfonás, csuhémunka, textilfestés, népi jóslás. Gyakorlatilag minden,
ami a hagyományõrzés dologban benne
van, mindenhez értek.

Hol lehetett megtanulni ezeket a mesterségeket?
- Én a fõiskolán tanultam Szekszárdon.
Ez ma már hobbi számomra, de olyan,
hogy szinte mindenkit magammal szeretnék rántani ebbe a kellemes, szép elfoglaltságba.
Kedvencem úgy 8-10 féle mesterség,
de mindig az a kedvenc, amit éppen csinálok. A batikolás, a szövés, a kosárfonás, a szálas anyagból való alkotás nagyon szép dolog.

Hol voltak kiállításai?

- Pakson és Györkönyön kívül volt már
kiállításom Kaposváron, és sikerrel szerepeltem már Németországban is
A nevelés egyik eszköze a hagyományõrzés. A hagyományõrzõ technikában
semmilyen ragasztót nem használunk,
csak természetes anyagokat.
Kedvenc tárgyaim a szalmakosarak,
vannak gyékény dolgaim, szalmából nagyon csodálatos dolgokat lehet készíteni. Én mindeninek nagyon ajánlom,
mert hármas nevelõ hatása van: a környezetvédelem, a másik maga a hagyományõrzés, a harmadik pedig az önkifejezés.

Köszönöm a beszélgetést!

Woller Pál

Vers és fotó egy
családból
"Lépésrõl, lépésre" címmel Fitt Ildikó
vers- és Fitt Tamás fotókiállítása nyílt meg
Pakson a Városi Mûvelõdési Központ kiskiállítójában április 8-án.
A kiállítást Komáromi János tanár nyitotta meg. Közremûködött: Bodroghalmi
László (gitár, ének).
Wollner Pál

A

z ASE Természetjáró Szakosztálya
négynapos túrát szervezett a HevesBorsodi-dombságba 2008. május 1-4.
között. A túravezetõnk - pár év kihagyása
után - ismét Nagy István volt, akinek - mondása szerint - már hiányzott a paksi társaság. Május 1-jén indultunk Hatvan érinté-

F

sével Mátranovákra. Az elõ napi túra útvonala: Mátranovák - Mátracserepuszta - Nádas-orom (448 m) - Kohász-út - Istenmezeje volt. A másodi napi túrán Domaházáról
indultunk a Horgony-patak völgyén keresztül - Vaskapu - Lóhullás-tetõ - Istenmezeje útvonalon. Az utunk végén, Istenme-

zején még táncra is perdültünk a helyi majálison. A harmadik napi túránk útvonala
Borsodnádasdról indult a Remete-völgyön
keresztül a Vermes-patak völgyén át Tarnaleleszre. A negyedik napon levezetésképpen Bükkszéken, a gyógyfürdõben lazítottunk. Itt a frissen sütött rétesek elfo-

gyasztása után indultunk haza. A résztvevõ 28 fõs társaság a négy napon közel ötven kilométeres távolságot, ezer méteres
szintkülönbséget leküzdve gyalogolt a számunkra eddig ismeretlen és szépséges Heves-Borsodi-dombságban.
Köszönjük a szép túrát! Wollner Pál

Olimpiára az Országos Olimpiai Ötpróbával

iniséhez érkezett a tavaly tavasszal
kezdõdött tömegsportmozgalom.
Április 19-én a szekszárdi Opel Gemenc telephelye adott otthont a versenyirodának. Az autócentrum bejáratától - ahol a rajt-cél kaput felállították
- 7, 14 vagy 28 km lefutása után érhettek vissza az indulók.
Az útvonal nagy része gyönyörû természeti környezetben, a Sió-töltésen haladt. Közben láthattunk egy õzet, három nyulat és az M6-os autópálya Sió
hídi földmunkáit is. A fordítóállomás és
frissítõ a bogyiszlói bekötõút közelébe
települt. Gyönyörû verõfényes idõben
indultunk, majd felhõsödni kezdett, de

A

nem aggódtunk, mert a
meteorológia csak délutánra jósolt esõt. A forduló után a felhõk szétterültek az égen, és nagy
széllel hatalmas cseppekben, szaporán elkezdett
esni, pillanatok alatt pacallá áztatva a sportolókat. Az edzettebbeknek
persze ez meg se kottyant.
Az elõrelátók a célban száraz ruhába bújhattak.
A rendkívüli körülményekre való tekintettel mindenki megkapta próbakönyvébe a megérdemelt 1, 2 vagy

4 pontját. Kinek figyelmét netán elkerülte ez a tömegsportmozgalom, ne csüggedjen,
mert lesz még épp elég alkalom, hogy összeszedje a 10
pontot. Akinek ugyanis próbakönyvében ennyi pont szerepel, az részt vehet egy nagy
bulival egybekötött zárósorsoláson, ahol számos értékes
ajándék talál gazdára, és 8
szerencsés részt vehet a
XXIX. Nyári Olimpiai Játékokon nézõként Pekingben.
További részletes információ a feltételekrõl, sportágakról, távokról és az

eseményekrõl a www.5proba.hu weboldalon található.
Mindenkinek jó egészséget, eredményes felkészülést és sok szerencsét a sorsoláson!
gyulai

A lehetõségek egy része:
Szekszárd, május 17.: kerékpár,
Baja, május 24.: kerékpár,
Kiskunfélegyháza, május 24.: futás,
Várpalota, június 1.: duatlon,
Kiskunfélegyháza, június 7.: kerékpár,
Szeged, július 5.: úszás,
Kisköre, július 6.: triatlon,
Paks, július 12.: Daróczy-virtusúszás.

Látványos kiállítás nyílt a Paksi Képtárban

Paksi Képtár legújabb látványos kiállítását 2008. április 17-én a Fõvárosi Képtár igazgatója, Fritz Péter
nyitotta meg. Az új tárlat különlegessége,
hogy csak sötétségben élvezhetõ, UV-lámpákkal vannak megvilágítva az alkotások, ezért fekete leplekkel takarták el az
ablakokat.
Ezúttal Mengyán András Munkácsydíjas képzõmûvész Térképzetek címû alkotását élvezheti a közönség. Az UVvilágítás segít, hogy a lámpák fényében
egy éjszakai város elevenedjék meg.
Mengyán András elmondta, korábban
formatannal, formaanalízissel foglalkozott, ilyen témában tanított is a Magyar
Iparmûvészeti Fõiskolán, ahol maga is
végzett 1968-ban. A Pakson látható festett
üveg- és féminstalláció Mengyán András
populárisabb, szinte figurális munkáinak
vonulatába tartozik.
Az Utcát tavaly Egerben láthatta a közönség, de Norvégiában is kiállították
már. Mengyán András hosszú éveken át
élt és tanított az északi országban, mûvészete a hazai képzõmûvészetben különálló eset. Bár régen van a pályán, dolgozik
itthon és külföldön. Rendkívül következetes életpályát tudhat maga mögött: érdeklõdésének fókuszában mindig a tér értel-

mezése, konkrét megfogalmazása áll. Mûveinek alapelve az ismétlés nélküli permutáció, tér és idõ, a különféle dimenziók megjelenítése. A formák önálló élete,
egymáshoz való viszonyuk foglalkoztatja.
Mengyán András egész pályafutása során a térbeli formák összes vizuális alapelemének rendszerezését végezte. A térben lebegõ színes rudak - a láthatatlan feszítõrendszer, a szinte észrevehetetlen
damilrengeteg révén -, sokdimenziós
konstrukciót alkotnak. A kvázi "száraz"
geometriai térmodell olyan pigmentû festékkel készült, amely az UV-világításnál
különös mélységet teremt.

E kiállítással párhuzamosan megtekinthetõ Josef Albers kiállítása a képtár
Galéria szintjén.
A kiállítások június 22-ig látogathatók.
Wollner Pál

