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Köszöntjük
a nõket

Sikeres évet zárt az atomerõmû

Az elõzõ években a nemzetközi nõnap alkalmából az újságunkban a PA
Zrt. területén dolgozó nõi csoportok
fotóival találkozhatott a kedves olvasó. Mivel már nyugdíjas vagyok én is,
és egyre ritkábban járok be az erõmû
területére, úgy gondoltam, hogy a nõi
fotók helyett átnyújtok egy tavaszi
csillagvirágot. Ez a kép Paks környékén készült az elmúlt napokban.
A nemzetközi nõnap alkalmából
fogadják szeretettel a volt és jelenlegi nõdolgozók és minden olvasó!
Wollner Pál

Sikeres gazdasági évet tudhat maga mögött a Paksi Atomerõmû
Zrt., hiszen az üzleti tervben szereplõ számokat túlteljesítette.

15-dik
március, 1848
Magyar történet múzsája,
Vésõd soká nyugodott,
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!
Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.
Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani.
Szálljatok szét a hazában,
Melyet eddig láncotok
Égetõ karikájában
Kínosan sirattatok.
Szabad sajtó!... már ezentul
Nem féltelek, nemzetem,
Szívedben a vér megindul,
S éled a félholt tetem.
Ott áll majd a krónikákban
Neved, pesti ifjuság,
A hon a halálórában
Benned lelte orvosát.
(Petõfi Sándor,
1848. március 16. - részlet)

A legfontosabb tény, hogy tavaly 14
676 gigawattóra volt az erõmû villamosenergia-termelése, mely 2,4%-kal
haladta meg a tervezettet. A teljesítménynövelés tekintetében is újabb elõrelépés történt, mert (a 2006-os évhez
hasonlóan, amikor a 4. blokkon érték
el a 108%-os teljesítményt) tavaly júliusban az 1. blokk is elérte a 108%-os

reaktorteljesítményt. Az erõmû az elõzetes adatok alapján 130,4 milliárd forint árbevétel mellett a tervezett 7,5
milliárd forintos nyereséghez képest
8,1 milliárd forint nyereséggel zárta az
évet – mondta Hamvas István mûszaki vezérigazgató-helyettes, az erõmû
február 27-ei évértékelõ sajtótájékoztatóján, a Magyar Tudományos Akadémia székházában.
Továbbra is az atomerõmû termeli a
legolcsóbban a villamos-energiát Magyarországon, az 1 kilowattórára jutó
árbevétele 9,43 forint volt. A tavalyi

évben a vállalat árbevétele 130,4 milliárd forint volt, és összességében 14
676 gigawattóra villamos energiát termeltek, így az erõmû részesedése a
hazai villamosenergia-termelésbõl
36,8%. Hamvas István jelezte azt is,
hogy a paksi atomerõmû felkészült a
teljes árampiaci nyitásra. Ma a versenyképes szabadpiaci villamos energia ára 12,3-15,6 Ft/kWh között mozog. Az atomerõmûben termelt villamos energia ára ennél jóval olcsóbb
(9,43 forint), így az atomerõmû ma hazánkban az energiaellátás meghatá-

rozó, legolcsóbban termelõ egysége.
Figyelemre méltó az a tény is, hogy az
atomerõmûben termelt villamos energia ára 1992 óta minden évben az infláció növekedésénél kisebb mértékben emelkedett. Az erõmû versenyképessége hosszú távon fenntartható,
többek között a blokkok teljesítménynövelésének folytatásával, az üzemidõ-hosszabbítással, a költséghatékonysági programmal, valamint az
MVM-csoporton belüli szinergiák kihasználásával.
Folytatás a 2. oldalon

„Legjobb Nõi Munkahely 2007” pályázat
„A nõk a munkaerõpiacon a versenyképesség és fejlõdés érdekében” címû
konferencia keretében tartották a „Legjobb Nõi Munkahely 2007” pályázat díjkiosztó ünnepségét az Országház Delegációs Termében 2008. február 21-én. A
pályázat három fõdíját a DM Kft. német
érdekeltségû kozmetikai cég és üzletlánc, a Paksi Atomerõmû Zrt., valamint
a GE Hungary Zrt. Healthcare Division
cégek kapták. Különdíjat kapott a West
Hungary Consulting Kft., a Budapest
Bank, illetve a Pannon GSM Zrt.
A díjat Kovács József vezérigazgató
úr és dr. Dobos István humán igazgató
úr vette át.
A díjazott cégek a díjátadást követõen prezentáció keretében mutatták be
a nyertes pályázatokat, kiemelve azokat
a területeket, amelyek a bírálóbizottság
véleménye szerint alkalmassá teszik a
cégeket a „Legjobb Nõi Munkahely”
cím használatára.
Azt kértem Kovács József vezérigazgató úrtól, értékelje az elért eredményünket.
– Öröm és megtiszteltetés, hogy ilyen
rangos elismerésben részesültünk. A
Paksi Atomerõmû Zrt. nem mondható
tipikusan nõi munkahelynek, hiszen
az üzemeltetés, karbantartás, mûszaki
feladatok megoldása nem elsõsorban a
nõi munkaerõ feladata. Ennek ellenére
cégünk kiemelt figyelmet fordít a nõi
munkavállalókra, a munkahely és magánélet egyensúlyának támogatására.

ve lehetõséget biztosítunk gyes melletti és részmunkaidõs foglalkoztatásra. A
pályázatot elbíráló bizottság példaértékûnek minõsítette a munkaerõ-ösztönzõ és -megtartó juttatási csomagunkat,
az országos viszonylatban is kiemelkedõ választható béren kívüli juttatási
rendszerünket, a magas színvonalú
vállalati üdülõk mûködtetését. Kiemelkedõ az egészségügyi ellátórendszerünk, valamint azok a programok,
amelyeket az egészség megõrzése,
megtartása érdekében szervezünk a
nõi munkavállalók számára.

– Miért tartja fontosnak, hogy külön
figyelmet kapjanak a nõk?
– A konferencián is elhangzott,
hogy a nõk a legnagyobb számú hátrányos helyzetû csoport a munkaerõpiacon. Tudjuk, ma már a legtöbb nõnek több szerep feladatait kell párhuzamosan ellátnia: amellett, hogy a család életmódjának irányítója, szervezõje, egy személyben nõ, anya, munkavállaló. Célunk, hogy nõi munkavállalóink számára olyan környezetet alakítsunk ki, amely biztosítja a fiatal
családok megélhetését, támogatja a
nõk munkába állását, gyermekválla-

lás után a munka világába való visszatérésüket.
– Kérem, ismertesse vezérigazgató
úr, hogy konkrétan ez milyen intézkedéseket, programokat jelent.
– Igen kimagasló az a felépített és
összetett programrendszer, amely a
nõk egészségének megõrzésére irányul, ahogy a paksi atomerõmû esetében megjelenik a 40 év feletti nõkrõl
történõ gondoskodás több eleme is. Támogatjuk a nõk visszatérését a munka
világába, méltányos jövedelmet biztosítunk a visszatérõ kismamáknak, illet-

– Mivel tesz többet a nõk foglalkoztatásában az elsõ helyezett DM Kft.?
– Nem mondanám, hogy többet tesz,
inkább úgy fogalmaznék, hogy más
helyzetben van a DM, mint a paksi
atomerõmû. A DM Kft. teljes mértékben nõi munkahely, az alkalmazott
1800 fõbõl 1700-an nõk, az általuk forgalmazott termékek is elsõsorban a nõket célozzák, és tevékenységük is jelentõsen különbözik egy termelõ vállalatétól. A pályázat célja az is, hogy a legjobb gyakorlatokat, módszereket példaként állítsák más cégek elé. A díjazott cégek pályázati anyagát, programjait megismerve úgy gondolom, nincs
szégyenkezni valónk, hiszen olyan lehetõségeket biztosítunk, amelyek mellett megteremthetõ a család és munkahely összhangja, ami elengedhetetlen
feltétele az eredményes és sikeres
munkavégzésnek.
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Rádiósorozat az
atomenergiáról
Az Országos Atomenergia-hivatal (OAH)
és a Magyar Katolikus Rádió (MKR) ismeretterjesztõ rádiósorozatot készít „Beszélgetések az atomenergiáról” címmel. A sorozat minden második pénteken 15.00
órakor lesz hallható az MKR „Délutáni
találkozás” címû mûsora keretében.
A sorozat elsõ adására február 22-én
került sor, amelyben Németh László, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
titkára és Rónaky József, az OAH fõigazgatója volt Pécsi Krisztina riporter beszélgetõtársa. Németh László a Szentszék képviseletében vett részt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) politikai testületeiben. A sorozat elsõ adásában a NAÜ tevékenységérõl, az atomenergia és az egyház kapcsolatáról és a
sorozat céljairól volt szó.
A 11 részesre tervezett sorozatban
szereplõ témák: a radioaktív sugárzás és
hatásai, a nukleáris biztonság, a radioaktív hulladékok kezelése, a nukleáris
technikák orvosi és ipari alkalmazása,
az atomenergetika biztonságos alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi egyezmények, az atomenergetikai kutatások
helyzete, az atomenergia jövõje és szerepe a villamosenergia-ellátásban. A
hallgatók kérdéseket tehetnek fel telefonon (1/255-3333) és e-mailen (info@katradio.hu). Az utolsó adásban a hallgatók kérdéseire válaszolnak a szakértõk.
Az adás meghallgatható lesz az MKR
honlapján és az OAH honlapján is.

Nagykövetek
az atomerõmûben
Horváth István, Szekszárd város polgármesterének kíséretében az erõmûbe látogattak
Martin Greene ír és Ferdinand MayrhofferGrünbühel osztrák nagykövet urak.
A vendégeket Kovács József vezérigazgató,
dr. Varga-Sabján László törzskari igazgató,

Sikeres évet zárt
az atomerõmû

Nyugdíjasok
tájékoztatása
A paksi városi nyugdíjasklub vendége
volt Mittler István, a PA Zrt. kommunikációs fõosztályvezetõje.
A találkozón Mittler István szólt az
atomerõmû aktuális feladatairól, majd válaszolt a kérdésekre. A legtöbb kérdés a
radioaktív hulladékok elhelyezésével, az
erõmû bõvítésével, a radioaktivitás és az
egészség összefüggéseivel és az esetleges
kedvezmények lehetõségeivel voltak kapcsolatosak. A hangulatos beszélgetés végén a klub tagjai kulturális segítséget
ajánlottak fel az erõmû rendezvényeihez.
Mittler István megköszönte az ajánlatot, majd ajándékot nyújtott át a klub
tagjainak.
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Folytatás az elsõ oldalról
A teljesítménynövelési programról
szólva Hamvas István jelezte, hogy a 4.
blokkon már 2006 szeptemberében, az
1. blokkon pedig tavaly júliusban érték
el a 108%-os, vagyis 500 megawattos
teljesítményt. A 2. és 3. blokkon is megkezdõdött a munka, és az üzemanyagciklus figyelembevételével jövõre fejezõdik be a teljesítménynövelés. Ekkortól az erõmû összes teljesítménye mintegy 150 megawattal növekszik meg.
Rendkívül lényeges, hogy a teljesítménynövelés negyed-, ötödannyiba kerül, mint egy ekkora teljesítményû gázos erõmû beruházási költsége lenne.
Hamvas István szerint a biztonságos
mûködés továbbra is az elsõdleges
szempont, ezt a szakembergárda hozzáértése és a jól szervezett munka garantálja. Ennek köszönhetõen a tavalyi évben a biztonsági mutatók is kiemelkedõen jól alakultak: nem történt olyan
esemény, amelyet a Nemzetközi Nukleáris Eseményskála (INES) minõsített fokozataiba kellett volna sorolni. A blokkok rendelkezésre állása is igazolja ezt,
az 1. blokknál 82,3%, a 2. blokknál
88,2%, a 3. blokknál 87,4%, a 4. blokknál pedig 92,7%-os volt a kihasználási
tényezõ. Az 1. blokk azért maradt némileg el a többitõl, mert ennél a blokknál
el kellett végezni a tervszerû fõjavítást.

Mindezek mellett tovább dolgoznak
az üzemidõ-hosszabbításon is, melynek következõ jelentõs lépése december közepén lesz, amikor be kell adni az
1. blokkra vonatkozóan az Országos
Atomenergia-hivatalba az üzemidõhosszabbítási programot. Nagyon jelentõs lépés ebben a folyamatban, hogy
megkapta az erõmû a hosszabbításhoz
szükséges környezetvédelmi engedélyt. Az erõmû jövõje szempontjából
nagyon lényeges és kedvezõ – hangsúlyozta Hamvas István –, hogy az évente elvégzett közvélemény-kutatások
szerint a lakosság bizalma a korábbi
évekhez hasonlóan töretlen: a magyar
lakosság háromnegyede (74%) egyetért
azzal, hogy Magyarországon atomerõmû mûködik.
Dr. Molnár Károly, az igazgatóság elnöke mindehhez azt tette hozzá, hogy
többek között kiemelten kezelték a biztonság, így a biztonságnövelõ intézkedések kérdését, a beruházásokkal és
fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseket,
valamint a munkaerõ-gazdálkodást, de
legalább ennyi feladatot adott az MVM
csoportszintû mûködésével kapcsolatos program optimalizálása is. Az igazgatóság kiemelt figyelmet fordított a sérült fûtõelemek eltávolítási munkálatainak befejezését követõen az üzemidõhosszabbítás során felmerülõ feladatok
teljesítésére.
Mayer György

Pekárik Géza mûszaki igazgató és Mittler István kommunikációs fõosztályvezetõ fogadta.
A vendégeknek a vezérigazgató úr tartott elõadást, majd üzemlátogatás keretében megtekintették a reaktorcsarnokot, a turbinagépházat és a 2. blokki blokkvezénylõt.

Szoftverminõségbiztosítás
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szervezésében nagysikerû elõadás hangzott el 2008. február 27-én a TLK nagytermében. Az
elõadó dr. Balla Katalin – aki 2001ben ebbõl doktorált Hollandiában, az
Eindhoveni Mûszaki Egyetemen –, a
Magyar Szoftverminõség Tanácsadó
Intézet (SQI) igazgatója, e téma mûegyetemi tanára, tehát szakavatottabb
szakértõt keresve sem találhattunk
volna.
Kezdetben megmutatta, hogy milyen nehezen meghatározható, tehetõ
mérhetõvé, összehasonlíthatóvá ez a
fogalom. Sokszor egymás ellen ható
tulajdonságok között kell megtalálni a
kedvezõ arányt a sikerhez (pl. többplatformos futtathatóság – egyszerû
továbbfejleszthetõség).
Voltak és vannak olyan automatizált eljárások, melyek csak a terméket vizsgálták (milyen utasítások milyen sorrendben, milyen gyakorisággal fordulnak elõ), és ezekbõl vontak
le következtetéseket pl. a Siemens a
Cobol programokról, a szegedi egyetem kutatói a C, C++, C#, Java programokról.
Számos minõségi jellemzõ együttes értékelése, mint a funkcionalitás,
megbízhatóság, használhatóság, hatékonyság, karbantarthatóság, hordozhatóság már lehetséges szabványos minõségi modellek alapján,
mint a CMM és a SPICE, majd a kettõ ötvözésébõl keletkezett CMMI. Sajnos nincs a minõségi mátrix minden
elemére vonatkozó egységes modell,
de azt mondják, ha az ide vonatkozó
folyamatok biztosítják és az erõforrások alkalmasak, akkor a termék kiváló lesz.
Az informatikai piac kínálati oldala független intézményekkel minõsítteti magát, és az egyes érettségi szintek elvárásainak megfelelve vagy sem
besoroltatnak (ismételhetõ, definiált,
menedzselt, optimalizált Level 2-5).
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Ezek a táblázatok publikusak, az internetrõl elérhetõk, letölthetõk. A sikeres cégek sem ülhetnek „babérjaikon”, mert egy minõsítési besorolás
csupán 3 évre szól.
Az MVMI Informatika már elindult
ezen az úton, mert az elmúlt év végén
megszerezte az ISO 9001:2001 és az
ISO 14001:2005 tanúsítványokat. Gy. J.

Vendégek a pécsi egyetemrõl
Dr. Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegyetem rektora és dr. Imhof Gábor gazdasági fõigazgató látogatott az erõmûbe
2008. február 19-én.
A vendégeket Kovács József vezérigazgató és dr. Varga-Sabján László
törzskari igazgató fogadta, és tájékoztatást adtak a paksi atomerõmû helyzetérõl és jövõbeni céljairól.
A beszélgetést követõen a vendégek
üzemlátogatáson vettek részt.

- követelménymenedzsment
- projekttervezés
- projektkövetés
- konfigurációmenedzsment
- szállítói megállapodás
- mérés és elemzés
- folyamat és termék
minőségbiztosítás
- követelményfejlesztés
- ellenőrzés
- végellenőrzés
- szervezeti szintű képzés
- kockázatelemzés
- műszaki megoldás
- termékintegráció
- szervezeti szintű
folyamatszemlélet
- szervezeti szintű
folyamatmeghatározás
- döntéselemzés,
döntéshozatal
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Az erõmû túlélhet egy nagy földrengést
Élmények a Kashiwazaki-Kariwa Atomerőműből
Japánban az elmúlt év július 16án erõs földrengés rázta meg a
Kashiwazaki-Kariwa atomerõmû
telephelyét. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szervezésében tizenegy ország tizenhat
intézményének képviselõi látogattak a földrengés sújtotta területre,
köztük dr. Katona Tamás tudományos tanácsadó és Horváth Miklós karbantartási igazgató. Katona Tamás 1995 óta a cég vezetését, de leginkább a mûszaki vezetést támogatja biztonsági és stratégiai kérdésekben. Õt kérdeztem
a japán út tapasztalatairól.
– Tamás! Mielõtt rátérnénk a japán
út tapasztalataira, azt kérdezem, milyen biztonsági és stratégiai kérdésekrõl van szó?
– A 90-es években a földrengésbiztonság volt az én tevékenységem középpontjában, a 90-es évek végén már az
új blokkok, 2000-ben az üzemidõ-hoszszabbítás és részben a teljesítménynövelés megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítése volt a feladatom. Jelenleg pedig mindaz, ami még ezekbõl a témákból terítéken van és terítéken lehet, mindezekkel foglalkozom.
– Közel húsz éve foglalkozol az atomerõmûvek földrengésbiztonságának
kérdésével. Ez a téma még mindig aktuális?
– Semmit nem vesztett az aktualitásából ez a téma, mert az atomerõmûvek
földrengésbiztonságát is, mint a biztonság minden más tényezõjét, az aktuális
tudásszintnek megfelelõen kell értelmezni. A földrengésbiztonság témakörében több nemzetközi aktualitása is
van. Két évvel ezelõtt a japán kormány
kezdeményezte a NAÜ-nél, hogy indítsanak egy nemzetközi projektet, amelynek célja a már mûködõ atomerõmûvek földrengésbiztonságának értékelése, a felmerülõ problémák megoldásának mikéntje. Ezt a projektet a NAÜ elindította, és alapvetõen a japán kormány finanszírozza. Ebben a projektben magyar részrõl a PA Zrt. is részt
vesz. A projekt elindításának az volt az
apropója, hogy 2005-ben az egyik japán erõmûvet akkora földrengés érte,
amekkora bizonyos frekvenciákon
meghaladta a tervezési értéket.

A NAÜ-projektben a munka beindult, majd 2007. július 16-án Japánban,
a Kashiwazaki-Kariwa atomerõmû telephelyét nagy erejû földrengés rázta
meg. Ezen a telephelyen hét reaktorblokk mûködik, 8200 MWh teljesítménnyel, amely a világ legnagyobb
nukleáris kapacitása egy telephelyen.
Az itt beépített kapacitás közel azonos
a Magyarországon beépített kapacitással, ami hozzávetõlegesen 8800 MW.
A Kashiwazaki-Kariwa telephelyen
az éves termelés 60 TWh, miközben a
teljes magyar villamosenergia-termelés alig több, mint ennek a fele. A július 16-i földrengés a reaktorok alaplemezén mért gyorsulási értékeket tekintve kétszerese, két és félszerese volt
a tervezésnél figyelembe vett maximális gyorsulási értéknek.
Annak ellenére, hogy ennyivel „fölé
lõtt” a földrengés, nem tisztelve a tervezõk feltételezéseit és a telephelyet vizsgáló szeizmológusok prognózisait, az
erõmû nukleáris biztonsági szempontból 100%-ig épp maradt.
A nukleáris biztonság szempontjából fontos létesítmények, szerkezetek
és berendezések károsodás nélkül élték túl a földrengést. Néhány – nem a
biztonságot érintõ – látványos kárt felkapott a sajtó, például egy házi üzemi
transzformátor kigyulladt, és ez a kép

Kazah-japán üzemanyaggyártási szerzõdés
Kazahsztán nemzeti energetikai cége, a Kazatomprom megállapodást írt alá három japán céggel,
melynek értelmében üzemanyagot gyárthatnak a
japán Kansai Electric Power Company által üzemeltetett atomreaktorok számára.
Almatiban 2007. december 26-án a megállapodást
a Kazatomprom és a Kansai Electric mellett a Nuclear Fuel Industries és a Sumitomo Corporation írta alá. Az üzemanyag-kazettákat a Kazatomprom
Ulba metallurgiai üzeme fogja gyártani.
A Kazatomprom vezetõje, Muktar Dzakisev szerint a megállapodás fontos lépés a Kazahsztán
és Japán közötti atomenergetikai együttmûködés erõsítésére. A megállapodás elõnyei egyértelmûek, óriási piac nyílt meg számunkra Japánban – mondta Dzakisev. Hozzátette, 2009ben kezdik meg a nukleáris üzemanyag Japánba szállítását.
Egy héttel korábban Kazahsztán és Oroszország
megállapodást írt alá, mely szerint új atomerõmûvet építenének a nyugat-kazahsztáni Aktauban. Közben a Kansai bejelentette: 20%-kal csökkentenie kellett a 2007-2008-as évre vonatkozó
üzemi pénzügyi kilátásokat a magas üzemanyagárak miatt, illetve amiatt, hogy a Takahama-2
blokk továbbra is áll. Az oszakai központú cég
üzemi nyeresége 160 milliárd jen (960 millió euró) lesz a 2008 márciusával záródó egy évre. A
780 MW teljesítményû Takahama-2 pedig 2008.
március végéig le lesz állítva, addig is vizsgálják
a blokkot.

bejárta a világot. A zöldek pedig megragadták az alkalmat, hogy pánikot
keltsenek. Pánikra viszont nem volt ok,
mert biztonsági szempontból a transzformátor nem magas besorolású. Biztonsági szempontból minden fontos
szerkezet és berendezés ép maradt és
mûködött.
– Milyen nyomai maradtak a földrengésnek?
– Ha valaki látja a telephelyet, alig
hiszi el az elõzõekben elmondottakat,
mert a telephelyen lévõ utak beszakadtak, helyenként 1,5 méteres sülylyedések vannak a talajban. Az 1.
blokk szivattyúháza szerkezetileg
ugyan állt, de az összes pillérje elcsúszott a helyérõl, a fal megnyílott, a
szerkezetet biztosító keresztrácsok elgörbültek. Az egészségügyi és a fõépü-

let közötti dilatációnál 30-40 cm-es elmozdulások keletkeztek. A kikötõi daruk megroggyantak, a sínekben „kanyar” keletkezett. A telephelyen van
egy ideiglenes tároló kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladékok számára. A tárolók a földbe vannak sülylyesztve. Ez egy vasbeton épület,
amelyben az egymásra rakott hordók
jó része leborult, egyik másik hordó
még ki is nyílt. Ebbõl különösebb gond
nem származott, mert a szilárd hulladékot nagy erõvel préselték a hordókba, és ezért semmi nem ömlött ki, de
eléggé kaotikus látványt nyújtott.
– Mi a magyarázat arra, hogy nem
történt nukleáris baleset? Ki rontotta
el a dolgot, hiszen nem arra tervezték
a telephelyet, ami bekövetkezett.
– A japánok rendkívül higgadtan és
nagyon visszafogottan kezelik ezeket a
dolgokat. Elõször is a japán nukleáris
tervezési filozófia és a szabványok olyanok, hogy elegendõen nagy biztonságot garantálnak a tervezésnél. Ez azt
jelenti, ha a földrengés reális dinamikai
hatását egy egységnek vesszük, akkor
ehhez képest négyszeres túltervezést
eredményez az alkalmazott szabványos
eljárás. Akkora a mérnöki tartalék,
hogy bõven belefért a július 16-i túlterhelés.

NucNet-hírek a nagyvilágból
Bush szerint „az atomenergia
a legjobb megoldás”
A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján George W. Bush amerikai elnök figyelmét az atomenergia és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése felé irányította. Mint mondta, „ha tényleg komolyan akarunk foglalkozni az
üvegházhatású gázokkal, számomra úgy tûnik,
az atomenergia erõs támogatóinak kell lennünk”.
Hozzátette, az atomenergia alkalmazásával
anélkül lehet villamos energiát elõállítani,
hogy akár egy egység szén-dioxid is kibocsátásra kerüljön. Az amerikai elnök csodálkozásának adott hangot, hogy országa nem támogatja egyértelmûbben az atomenergia alkalmazását, és örömének is hangot adott annak
kapcsán, hogy a kongresszusban többen mindent megtesznek azért, hogy új atomerõmûvek épülhessenek. Egyben megjegyezte: ha
valaki szerint az üvegházhatású gázok kérdé-

se az egész nemzetet érinti, annak azt is ki
kell mondania, hogy támogatja új atomerõmûvek építését.
Mint mondta, „messze ez a legjobb a rendelkezésre álló megoldások közül, hogy biztosítani lehessen a gazdasági növekedést, és ezzel együtt
környezetünkrõl is gondoskodjunk”.

Erõs az atomerõmûvek lakossági
támogatása Svédországban
Egy friss közvélemény-kutatás szerint továbbra
is erõs a támogatottsága a svéd atomerõmûvek
további üzemeltetésének és szükség esetén újak
építésének.
A december közepén végzett felmérés során a
válaszadók 52%-a mondta, hogy Svédország építsen új atomerõmûveket akár a legöregebb blokkok kiváltására, vagy akár a jelenleg üzemelõ 10
blokkon túl is. A megkérdezettek 43%-a mondta, hogy nem kellene új blokkot építeni, a maradék 5% pedig nem tudott dönteni.

A japánok azt a kérdést, hogy ki rontotta el, nem udvariasságból, hanem a
saját kultúrájukból és tapasztalataik
alapján – hiszen a földrengés náluk napi gond – nem is teszik fel. Õk nagyon
jól tudják, hogy mit lehet tudni egy földrengésrõl és mit nem, és mit lehet elvárni ettõl az ismerettõl.
Nem várható el annak pontos ismerete, hogy az erõmû élettartama alatt
milyen földrengés lesz. Az sem várható el, hogy megmondja valaki, az esetleges bekövetkezendõ földrengéseknek
pontosan milyen jellemzõi lesznek. Viszont van fogalmuk arról, mi várható
legrosszabb esetben, ezért a nukleáris
biztonsági szabályozással és a szabványokkal érik el azt a biztonsági tartalékot, amivel garantálják azt, hogy ne érhesse meglepetés az atomerõmû üzemeltetõit.
A földrengés után természetesen újraértékelik az erõmû telephelyének
szeizmicitását, és a mostani tapasztalatok fényében biztosan sokkal nagyobb
lesz a mértékadó maximális vízszintes
gyorsulás értéke, mint amilyet annak
idején feltételeztek. Ami egyébként nem
nagyobb, mint a paksi telephelynek a
maximális vízszintes gyorsulása.
– Ez milyen érték Pakson?
– Nálunk 0,25 g a maximális mértékadó vízszintes gyorsulás, a Kashiwazaki-Kariwa telephelyre is hasonlót határoztak meg, 0,25-0,28 g közötti értékben annak idején.
Ha már a saját telephelyünk is szóba
került, akkor érdemes feltenni a kérdést: mi lenne nálunk, ha hasonló eset
történne? Tudjuk, hogy a paksi atomerõmûvet nem tervezték földrengésre.
Mi utólag végeztük el az ellenõrzõ vizsgálatokat és megerõsítéseket, de az utólagos megerõsítéseket ugyanolyan filozófiájú nukleáris szabványok szerint
terveztük, mint a japán tervezõk. Ez azt
jelenti, hogy a paksi atomerõmûben is
vannak szilárdsági tartalékok, amelyek
biztosítanak minket egy esetleges 0,25
g-t meghaladó erõsségû földrengés ellen is. Természetesen egy ilyen bonyolult létesítménynél nem lehet azt mondani, hogy minden a számítások szerint viselkedik, de ha csak a biztonsági
szempontból legfontosabbak viselkednek annyira a számítások szerint, mint
a Kashiwazaki-Kariwa-i atomerõmûben, én már nyugodtan alszom.
Beregnyei

Az interjúkat 2007. december 10. és 13. között
végezte a Synovate (azelõtt Synovate Temo)
svéd közvélemény-kutató a Svéd Nukleáris Oktatási és Biztonsági Központ (KSU) Elemzõ
Csoportjának megbízásából a svéd felnõtt lakosság 1037 fõs reprezentatív mintáján. A felmérés megállapításai visszatükrözik a KSU
2007 májusában végzett hasonló kutatásának
eredményeit.
A politikai elkötelezettséget vizsgálva egy 2007.
novemberi közvélemény-kutatás szerint a svéd
Mérsékelt (korábban Konzervatív) Párt támogatóinak 46%-a szeretné az atomenergetika további hasznosítását és új blokkok építését, amennyiben szükséges. A liberálisok között ez 40%, a
Középpárt hívei között pedig 24%-ot tesz ki. A
mérsékeltek között további 41%, a liberálisok között 48%, a középpártiak között pedig 44% támogatja a meglévõ atomerõmûvek további üzemeltetését új blokkok építése nélkül.
Svédország egy 1980-as népszavazáson elutasította új blokkok építését, és a meglévõ blokkok leállítása mellett döntött, feltéve, hogy az nem érinti
hátrányosan a gazdaságot. Még ugyanabban az
évben a parlament úgy döntött, hogy az atomerõmûvek leállításának 2010-ig kell megtörténnie.
Svédország 2006 óta hatalmon lévõ koalíciós
kormányát a mérsékeltek (a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkezõ párt), a liberálisok,
a Középpárt és a kereszténydemokraták alkotják. A koalíció bejelentette, hogy hivatali idejük
alatt (2010-ig) nem születik döntés az atomerõmûvek leállításáról.
Forrás: NucNet
M. F
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A húsvét üzenete
A Mediciek
fénykora
– Rangos kiállítás az MVM
támogatásával
A reneszánsz korának Firenzéjérõl ad
átfogó képet a Szépmûvészeti Múzeumban január 24-étõl látogatható nagyszabású kiállítás. Hunyadi Mátyás királlyá
választásának 550. évfordulóján nyíló,
„A Mediciek fénykora – élet és mûvészet a reneszánsz Firenzében” címû tárlat mintegy 60 olasz gyûjteménybõl kölcsönzött csaknem 200 mûtárgy segítségével ad áttekintést a korszakról, ezzel
indítva a Reneszánsz Évhez kapcsolódó
kiállítások sorát. A május 18-ig látható
kiállítás kiemelt támogatója a Magyar
Villamos Mûvek Zrt.
A kiállítás ünnepélyes megnyitóján
Hiller István oktatási és kulturális miniszter beszédét követõen Tringer Ágoston, az MVM kommunikációs vezetõje
köszöntõjében elmondta, hogy az MVM
hitvallása, ami miatt a cég az inka kiállítás után csatlakozott a Medici-kiállítás támogatóihoz is, hogy a cég vezetése hisz
abban, hogy virágzó kultúra nélkül nincs
virágzó gazdaság sem, ez a két tényezõ
szorosan összekapcsolódik. Az MVM Magyarország egyetlen nemzeti tulajdonú
energetikai cégcsoportja mûködését, üzleti tevékenységét áthatja a közjó szolgálata, hiszen alapfeladata az ország villamosenergia-ellátása. Ez a hosszú távra
tekintõ szemlélet jellemzi a céget társadalmi szerepvállalásában is, melynek logikus folyománya, hogy kiemelt támogatóként a nagyszabású kiállítás mögé állt.
Örömének adott hangot amiatt, hogy az
MVM e téren kifejtett tevékenységét a társadalom, a közélet is egyre inkább értékeli, hiszen az utóbbi idõben több elismerésben is részesült a cégcsoport. A két
fõ irányvonal pedig, ahol az MVM szerepvállalása a léginkább nyomon követhetõ
a mûvészetek és a tudományok területe.
A cégcsoport támogatásainak fókuszában ezért olyan intézmények állnak, melyek valamilyen kulturális, tudományos
küldetést töltenek be, hozzájárulva az
említett virágzáshoz.
A megnyitót követõen Hiller István
miniszter tárlatvezetése mellett tekinthették meg a kiállítás anyagát.

Ismerjük-e a húsvét eredetét és
üzenetét? Ünnepeljük akár hagyományszerûen, akár vallási indíttatásból, a húsvét közeledte alkalmat ad az eredeti tartalmának átgondolására.
A húsvét eredete a zsidó nép egyiptomi
fogságából történt szabadulásához kapcsolódik. A történtek ószövetségi leírása szerint Isten csodák, majd a tíz csapás által figyelmeztette a zsidókkal rabszolgákként kegyetlenkedõ fáraót. Õ
azonban, mintegy rivális istenként, a
végsõkig dacolt. A birodalmára mért
utolsó csapás nem sújtotta azokat, akik
hallgattak Isten felhívására: egy bárány
vérével kellett megjelölniük házaikat (a
részletes leírás Mózes 2. könyve 12. fejezetében olvasható).
A hivatkozott szövegrészlet egyben a
húsvét megalapítása. Az ünnep héber
neve (pészach, másképp ejtve: pászka
vagy páska) az elkerülésre utal: az ítélet elkerülte azokat, akik az elrendelt
bárány vére által kerestek oltalmat.
A drámai éjszaka eseményei, köztük
a fogságból történt szabadulás azután a
konkrét történelmi szituáción túlmutató prófétikus jelképrendszerként bontakoztak ki – már az ószövetségi szerzõknél is, teljes tartalmuk azonban csak az
újszövetségi iratokban tárul fel.
A legfontosabb jelkép a pászkaünne-

pen megölt bárány. Legtömörebb újszövetségi azonosítását így olvashatjuk:
„…a mi húsvéti bárányunk, Krisztus,
megáldoztatott értünk.” (Korinthoszi 1.
levél, 5:7). Az evangéliumok szintén
vallják, hogy a pászkabárány a Messiásra mutató elõkép. Fõként az arról való tudósítással fejezik ezt ki, hogy Jézus
Krisztus kivégzése tervteljesedésszerûen, az ószövetségi húsvétünnepen történt. Lukács például így örökíti meg a
pászkabárány megölésében saját váltsághalálát látó Messiás szavait, melyeket a keresztre feszítés elõestéjén mondott tanítványainak: „Kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek,
mielõtt én szenvednék: Mert mondom
nektek, hogy többé nem eszem abból,
míglen beteljesedik az Isten országában.” (Lukács evangéliuma, 22:15-16)
Mindez magyarázatot ad az utolsó vacsora elnevezésre is. A bibliai összefüggések szerint a húsvéti bárány megölésének jelképes üzenete Jézus Krisztus
halálával beteljesedett, így a húsvét további megünneplése, benne a pászkavacsora elköltése okafogyottá vált. „Csak
árnyékai a következendõ dolgoknak – írja Pál apostol az ószövetségi jelképes ceremóniák kapcsán –, de a valóság Krisztusé.” (Kolossébeliekhez írt levél, 2:17)
Miért és mit ünneplünk ma? – vetõdik fel a kérdés. Az utolsó vacsorát követõen valóban nem találunk elrendelést vagy precedenst az újszövetségi

iratokban a keresztények húsvétünneplésére. Ez persze nem zárja ki a
húsvét további megünneplését – miként az már a II. századtól gyakorlattá
vált a kis-ázsiai gyülekezetek körében,
az ószövetségi pászka idõpontjához (a
Niszán hó 14. napjához) igazodva, immár Krisztus halálára és feltámadására emlékezve. A késõbbi századok során azonban az ünneplés mind formájában, mind eszméjében fellazult. A
konstantinuszi fordulat nyomán (IV.
század) államvallássá váló kereszténység a Római Birodalom néptömegeinek
bevonása érdekében azok kultuszai átvételétõl sem tartózkodott. Így lett ünnepi kellék az ókori termékenységkultuszokból átemelt tojás és nyúl is. A
húsvét aktuális idõpontjának kijelölése szintén az egykori valláskeveredés
lenyomatát viseli. A dátumok évenkénti eltérése abból fakad, hogy meghatározásuk az ókori nap- és tavaszkultuszhoz kapcsolódó csillagászati számítás
alapján történik (az ünnep napja a tavaszi napéjegyenlõséget követõ holdtölte utáni vasárnap, ha pedig a holdtölte vasárnapra esne, akkor a következõ vasárnapra tolódik). Ugyancsak
árulkodó, hogy a húsvét több nyelvben
is a tavasz istennõjének nevét (Eastre)
vette magára (például Easter, Ostern).
Emellett a napkeletre (east) utaló jelentéstartalom a napimádatig nyúló gyökerekre világít rá.
Mindazonáltal az ószövetségi húsvétnak Jézus Krisztus utolsó vacsorán elhangzott szavai értelmében van messiási felhíváson alapuló folytatólagos ünnepe az Újszövetség idején is: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre…” szólt tanítványaihoz a kereszt árnyékában zajló drámai étkezés cselekményei
kapcsán, megalapítva ezáltal az úrvacsora szertartását. Ilyen módon a megváltást elõképezõ ószövetségi húsvét a
beteljesedett váltságáldozatra való viszszatekintés és a Messiás ígéretei felelevenítésének – konkrét idõponthoz immár nem kötött – ünnepévé lényegült:
„…az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván, megtörte, és ezt mondta:
Vegyétek, egyétek! Ez az én testem,
mely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a poharat is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E
pohár amaz új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamenynyiszer isszátok az én emlékezetemre.
Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret
és isszátok e poharat, az Úrnak halálát
hirdessétek, amíg eljövend.” (Korinthoszi 1. levél, 11:23-26)
Prancz Zoltán

Ismét gerjeni siker a TEIT-kupán
Immár kilencedik alkalommal
került sor a Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás,
a TEIT által patronált labdarúgótornára, melynek 2008-as négyes döntõjét Tengelicen bonyolították le.
A szervezetbe hét Bács-Kiskun megyei
és hat Tolna megyei település tartozik.
Õk indíthatnak futballcsapatot, melyek
az alföldi, illetve a dunántúli selejtezõk
alkalmával vívhatják ki a részvétel jogát a négyes döntõben. A Duna két partját az elsõ kettõ csapat képviselheti. Az
Alföldrõl ezúttal Géderlak és Uszód, a
Dunántúlról pedig Gerjen és
Dunaszentgyörgy kvalifikálta magát a
végjátékra.
Az elsõ elõdöntõben az alföldi elsõ
Géderlak végig kiegyensúlyozott mecscset játszott a dunántúli második
Dunaszentgyörggyel. Végül a 2x15 perc
nem hozott döntést (1 : 1), következhettek a büntetõk. Az elsõ két rúgó mindkét csapatnál gólt szerzett, a kapus
Szlanyinka hétméteresét azonban kol-

légája hatástalanította, így Géderlak jutott a fináléba.
A második elõdöntõ simábbnak ígérkezett, hiszen a Gerjen a szünetig 3 : 0ra elhúzott az uszódiaktól. A második
félidõ azonban fordulatot hozott: elõbb
szépítettek az alföldiek, majd minimálisra csökkentették hátrányukat. Az
egyenlítésre aztán már nem maradt
idõ, döntõs lett a címvédõ Gerjen is.
Elõbb azonban a kisdöntõt játszották
le. A korábbi két vesztes párharcát végül a szentgyörgyiek nyerték, miután

2 : 0-s félidei állás után 3 : 0-ra verték
az Uszódot. A finálé elõtt egyöntetû volt
a vélemény, ezt a meccset a gerjeniek
legfeljebb csak elveszíthetik. Nem tették. 15 perc alatt berámoltak egy négyest az alföldi bajnok kapujába, és innen már nem volt visszaút. Hiába nyerte a második játékrészt 2 : 1-re a Géderlak, mindez már csak szépségtapasz lehetett a csapat számára.
A gerjeniek tehát megvédték tavaly
Bátyán szerzett elsõségüket. A gólkirály is gerjeni lett: négy találattal Lacza

Zsolt vehette át a különdíjat. A kapusok
közül Szlanyinka Pált illette a legjobbnak járó díj, míg a legjobb mezõnyjátékosnak Borbély Istvánt (Géderlak) választották.
A TEIT az elõdöntõkbe jutott négy
csapatnak 15-15 garnitúra mezt adott
ajándékba, míg a tornát rendezõ Tengelic ízletes ebéddel vendégelte meg a
résztvetõket.
Jövõre a jubileumi 10. TEIT-kupa négyes döntõjének mérkõzéseit az alföldi
térségben rendezik.

Dunatáj Fotókör kiállítása

Február 22-én nyílt meg Pakson a kalocsai Dunatáj Fotókör kiállítása a Városi
Mûvelõdési Központ kiskiállítójában.
A kiállítást Tamás Eszter mûvészettörténész nyitotta meg.
Harmonikán játszott: Kiss Balázs, a
Pro Artis Mûvészeti Iskola tanulója.
– 2004-ben alakult a fotókör Kalocsán, akkor tíz taggal, baráti körként –
mondta Péjó Zoltán, a fotókör vezetõje.
– Ma már egyesületként mûködünk.
Életkor szerint a tizenévestõl a hetvenévesig megtalálható minden korosztály tagjaink között. Ez érzõdik a kiállított képeinken is, mert nagyon sokrétûen dolgozzuk fel a témákat, a portrétól
a tájképen át az absztraktig szinte minden megtalálható. Próbáljuk tudásunkat a fotókörön belül szakmailag fejleszteni. Pályázatokon is rendszeresen szerepelünk. Páros heteken, szombaton
délutánonként találkozunk.
A kiállításon résztvevõ alkotók: Balogh
István, Bedi Gyula, Benke Ferenc, Farkas
Zoltán, Farkas Viola, Kapitány László,
Kollár Kata, Markó Gábor, Mihala Boglárka, Nagy Erik, Polgár Tibor, Péjó Zoltán,
Regényi Gábor és Viczay Lajos.
A Dunatáj Fotókör kiállítása március
végéig tekinthetõ meg.
Wollner Pál

6-os úti
világítás
Köztudott, hogy Dunaszentgyörgy közvetlenül a 6-os fõút mellett helyezkedik
el, s az út mindkét oldalán a helyközi és
távolsági, valamint a szerzõdéses („erõmûves”) autóbuszok is megállnak. Ennek velejárója a két buszmegállóba érkezõ és az azokat elhagyó személyi forgalom is. A 6-os utat rendkívül sok személygépkocsi, teherautó veszi igénybe
a nap minden percében. A buszmegállókba való átjutást a nagy forgalom
megnehezíti. Sajnálatos módon több tízre becsülhetõ azok száma, akik a helyszínen egy-egy átkelés közben, figyelmetlenség vagy gyorshajtás miatt életü-

ket vesztették. Ez idáig minden próbálkozás a biztonságos átkelés megvalósítására hiábavalónak bizonyult. S fõként
az esti órákban, a sötétség beálltával,
amikor romlik a látótávolság mértéke,
akkor jelentkeznek a problémák.
Nagy elõrelépésnek mondható az a
beruházás, amelyet a helyi önkormányzat eszközölt 2007 végén. A 6-os fõút lakott terület felõli részén, a buszmegálló
két oldalán összesen tíz lámpaoszlopot
állítottak fel, melyeket a falu közvilágítási rendszerére kapcsoltak. Ezzel legalább a sötétben való láthatóságot javítani lehetett, a gépjármûvezetõk idõben
észrevehetik az átkelõ gyalogosokat.
A napi tömegközlekedést használók
körében úgy hírlik, nagy elégedettséget
váltott ki a fejlesztés.
Hencze Sándor polgármester úrtól
megtudtuk, hogy a közel hárommillió forintos beruházást a Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás támogatásából tudták megvalósítani. A polgár-mester úr tájékoztatása szerint a jövõbeli tervek további felújításokról, járda- és
parkolóépítésekrõl szólnak, továbbá számítanunk kell az iskola épületében lévõ
nyílászárók mihamarabbi cseréjére –
hangsúlyozta Hencze Sándor. Gy. Ny. P.
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Osztálytabló
Metrológiai laboratórium

Orbán Mihály
osztályvezetõ
– Mikor és honnan került Ön az atomerõmûbe, hol végezte tanulmányait?
– Szarvason jártam fizika tagozatos
gimnáziumba. 1978-ban végeztem a kecskeméti mûszaki fõiskolán, és még az év
augusztusában az atomerõmû sugárvédelmi osztályára kerültem. Akkor Bakács
István volt az osztályvezetõ. Pályázni kellett, Budapesten a nehézipari minisztériumban volt a felvételi elbeszélgetés, és
közölték, hogy felvettek sugárvédelmi
szolgálatvezetõi beosztásba. Többen jöttünk ide dolgozni az akkori évfolyamból.
Már munka mellett végeztem el a BME-t
és szereztem villamosmérnöki diplomát.
Ez kemény idõszak volt, két gyerek és
munka mellett további 6 évig tanulni.
– Milyen területen dolgozott az elmúlt
idõszakban?
– A sugárvédelem egy speciális szakterület, ezt csak itt lehetett megtanulni.
A kezdeti idõszakban – az akkori Szovjetunióban – Novovoronyezsben több hónapos betanuláson vettem részt, majd a Mûegyetemen kaptunk speciális képzést.
Részt vettünk betanuláson szlovák atomerõmûben is. A kezdeti feladatunk a sugárvédelmi szolgálat felkészítése volt az
1. blokk indulására. Érdekesség, hogy itt
voltam katona is, kezdetben a 22-es ÁÉV-

Aranyi László
laborvezetõ,
méréstechnikai
labor
– Egy Békés megyei községben, Mezõberényben születtem, ahol a gyermekéveimet is töltöttem, iskoláimat végeztem.
Érettségi után háztartásigép-szerelõ szakmát tanultam, és két évig hûtõgépszerelõként dolgoztam egy kereskedelmi cégnél. Úgy éreztem, hogy ennél többet akarok, többre vagyok képes. Jelentkeztem
a Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki
Fõiskolára, ahol 1981-ben szereztem diplomát.
– Hol, mikor kezdtél dolgozni, mikor kerültél az erõmû közelébe?
– Akkoriban már néhány barátom és ismerõsöm az atomerõmûben dolgozott, és
sokat meséltek az itt zajló dolgokról. A PAVnál épp létszámstop volt, így a Verteszhez
kerültem, amely a beruházási idõszak alatt
tervezõ és kivitelezõ cég volt. Elõkészítõ
mérnökként dolgoztam, megismertem a
területet, és sok tapasztalatot szereztem.
Ahogy az erõmûvet megismertem, úgy ismertek meg engem is, és 1983-ban átkerültem a PAV üzembe helyezési fõosztályára.
Az irányítástechnikai és a dozimetriai

nél dolgoztam segédmunkásként. Akkor
épült az Eü. Laborépület, Varjú Bélával
együtt kevertük a betont. Majd még katonaként az Erbénél munkatervezõi feladatokat láttam el a helyszíni organizációs csoportnál, melyet Lovas Gyõzõ vezetett.
Miután leszereltem, Rósa Géza – akkori fõnököm – felkért a sugárfizikai laboratórium vezetésére. Ezt örömmel elvállaltam, mivel ez a szakterület mindig vonzott, és nem akartam mûszakozni. Itt az
elsõ feladatom a laboratóriumi munka beindítása volt. Szili Béla volt a kollégám, aki
Dubnában már nagy gyakorlatot szerzett,
és sokat tanultam tõle. Kezdetben még
csak a csupasz falak voltak, majd helyükre kerültek a gamma- és neutronbesugárzó berendezések, melyeket a Központi Fizikai Kutatóintézet készített. A sugárágyúk betöltésére már a blokkindulást
megelõzõen került sor, és elvégeztük a telepített sugárvédelmi ellenõrzõ rendszer
(SZEJ-VÁL) üzembe helyezéséhez kapcsolódó metrológiai feladatokat. Szép idõszak
volt. Rónaky József volt az akkori közvet-

rendszereket helyeztük üzembe. Erre az
idõszakra emlékszem vissza a legszívesebben, nagyon jó csapat volt, szinte egy emberként tudtunk dolgozni, mindenki látta
még a másik gondolatát is. Akkor rengeteg
munkánk volt, sokszor hétvégeken is dolgoztunk. Mindenki egy kicsit magáénak
érezte ezt a mûvet, és mindent megtett,
hogy a körülményekhez képest a lehetõ
legjobbat tudjuk kihozni belõle. Néha az éjszakákat is bent töltöttük egy idegengõzös
indítás vagy turbinaforgatási próba idején.
Emlékszem, hogy a csapágyrezgések kiértékelésére mindig ideiglenes mérõrendszert kellett kiépíteni regisztráló mûszerekkel, hogy a rögzített értékekbõl a megfelelõ következtetéseket le lehessen vonni.
Senki sem háborgott, mindenki tudta,
hogy a nagy mûnek forognia kell, és erre
kevés a hivatalos munkaidõ. Rengeteget
lehetett tanulni, rendszereket tüzetesen
megismerni az üzembe helyezés közben.
A mi munkánk mindig érdekes volt, soha
sem ment simán, problémamentesen, persze a hibákból is lehetett tanulni. Végül a
munkánkat mindig siker koronázta, és ez
nagyon jó érzés volt. Késõbb, mikor a beruházás irányítását átvette az erõmû,
beruházó lettem, és mûszaki ellenõrként
dolgoztam az analitikai mérések szakterületen. Ez egy új dolog volt az életemben, de
az üzembe helyezõi múltam sok mindenben segített. A beruházás befejezése után
elfogyott a munkánk. Szóba került, hogy

len fõnököm. Gyakorlatilag azóta a mai
napig metrológiával foglalkozom különbözõ beosztásokban. 1996-ban a cégen
belül a metrológiai szakterületet összevonták, ekkor kerültem el a sugárvédelmi
osztályról. Voltam csoportvezetõ, laboratóriumvezetõ, mûszaki csoportvezetõ és
jelenleg osztályvezetõ. Ez utóbbi feladatot
Komlóssy Györgytõl vettem át.
Több éven keresztül oktattam az ESZIben a környezettechnikus szakon. Berendeztem egy izotóplabort, jegyzetet írtam,
és nagyon szerettem a fiatalokat tanítani.
– Kérem, mutassa be néhány mondatban az osztály és az Ön tevékenységét!
(Esetleg vezetõi beosztásával kapcsolatban néhány további gondolat.)
– Az osztályunk feladata az atomerõmû hagyományos és sugárfizikai mûszerezésének metrológiai minõségbiztosítása. Ez a gyakorlatban elsõsorban hitelesítések és kalibrálások végzését jelenti.
Szervezetileg a méréstechnikai és a sugárfizikai laboratóriumra tagozódunk. A
primer és szekunder körben is vannak laboratóriumaink.
A kötelezõ hitelesítésû mérõeszközök
ciklikus és javítás utáni hitelesítését törvény írja elõ. A mérésügyi hatóság által
hitelesítésre feljogosított laboratórium
vagyunk. Dicsekvés nélkül állíthatom,
hogy Magyarországon ilyen terjedelmû
sugárfizikai mérõeszköz-hitelesítésre
csak mi vagyunk felkészülve.
A laboratóriumok mûszaki színvonala

építhetnénk 1000-es blokkokat is. Már a
nagy tapasztalatú beruházásszervezõ
Bechtel cég direktíváival foglalkoztunk,
még Energodarban is voltunk tanulmányúton, mégsem lett belõle semmi. Innentõl
kezdve nem látszott igazi perspektíva a beruházás területén, ezért új irányt kellett
venni. Így kerültem 1990-ben az akkori
méréstechnikai (ma metrológiai) laborba
hitelesítõ mérnöknek. A labor akkoriban
fõleg a technológiai mérõeszközök
(nyomástávadók, nyomáskapcsolók, hõmérséklet-érzékelõk) hitelesítést helyettesítõ minõsítését végezte az OMH által kiadott utasítások alapján.
A munka tárgya azóta sem változott,
de a formája és terjedelme jelentõsen.
Már az EU-hoz való csatlakozás elõtt
megkezdõdött az európai szabványok átvétele, ami teljesen más közelítésbe helyezte az elméleti metrológiát (méréstan).
A mérõeszközök pontosságának meghatározása a régi hibaszámításokból áthelye-zõdött statisztikai valószínûség-számítási alapokra. Megváltozott a tevékenység definíciója, hitelesítésbõl kalibrálás
lett, és a kalibráló laborok mûködési
rendje is más lett. Ez tette szükségessé
egy új minõségirányítási rendszer kidolgozását. Ez a munka számomra is teljesen új volt, én az iskolában még mást tanultam, ezért elõ kellett venni az új szakirodalmat, és rászánni az idõt az elsajátítására. Rengeteg szakértõi konzultációt

Bozsoki Mihályné

– Melyek a jövõre vonatkozó szakmai
tervei?
– Az üzemidõ-hosszabbításhoz kapcsolódva a laboratóriumokat fel kell készítenünk az elõttünk álló új idõszak
feladataira. Az etalonfenntartás igen
költséges dolog, az atomerõmûben alkalmazott mérõeszközök egyre korszerûbbek, pontosabbak. Ezt nekünk is fo-

lyamatosan követnünk kell. A gammasugárágyúk 25 éve üzemelõ berendezések, a bennük lévõ nagy aktivitású
sugárforrások lebomlottak, szolgálati
idejük is hamarosan lejár, és cseréjük
szükségessé válik.
A folyamatban lévõ sugárvédelmi rekonstrukció kapcsán a teljes technológiai sugárvédelmi mûszerpark megújul,
ezek hitelesítését és kalibrálását továbbra is végeznünk kell, berendezéseinket
fel kell készíteni az új feladatra.
Az akkreditált státuszunkat folyamatosan fenn kell tartanunk, mert a megfelelõen mûködtetett minõségirányítási rendszerünknek sok hasznos hozadéka van.
Törekszünk a folyamatos fejlesztésre. Az
utóbbi években több kollegánk nyugdíjba vonult. Az új munkatársakat be kell tanítanunk, meg kell szerezniük a szükséges gyakorlati ismereteket és szakvizsgákat.
– Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen?
– Tevékeny voltam mindig, és remélem, még sokáig az is maradok.
Nagy szerelmem a lakókocsis kempingezés, tavasztól õszig úton vagyok. A
gyermekeink is jöttek velünk, de mára
már felnõttek. Mindkettõ egyetemet végzett és dolgozik. Van egy présházam, és
borászkodom. Tavaly már sikeresen vettem részt borversenyeken. Az utóbbi idõben még rászántam magam intenzív
nyelvtanulásra is.
Gy. Ny. P.

legágában mérünk a mérõeszközeinkkel,
tegyük fel 127 bar nyomást és 297,6 °C hõmérsékletet, az a valóságban ugyanakkora érték legyen, mint amit mondjuk Amerikában, Angliában vagy akár Japánban is
127 bar-nak és 297,6 °C-nak mérnek. A fõ
irányelv, hogy ezt az egységességet minél
nagyobb biztonsággal tudjuk teljesíteni és
fenntartani.

kellett tartani, hogy ez az elmélet teljesen
világossá váljon. A munkát végül siker
koronázta, a Nemzeti Akkreditációs Testület által akkreditált kalibráló laborrá
váltunk 2003-ban. Hogy a tevékenységünk vállalt színvonala bizonyított legyen, megkövetelik tõlünk, hogy más
kalibrálólaborok részvételével úgynevezett összehasonlító kalib-rálásokat szervezzünk, vagy ezeken részt vegyünk. Tavaly szerveztük meg az elsõ ilyen eseményt tíz labor részvételével, és ennek kiértékelését független szakértõkre bíztuk.
Az esemény igen színvonalas metrológiai fórummá kerekedett, az elért eredményünk dicséretes lett.
Ezzel a jelenlegi keretek között végzett
tevékenységünkkel a feladatunk az, hogy
biztosítsuk az erõmû területén a fizikai
mennyiségek mérésének pontosságát és
egységességét. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy ha például a reaktorhurok me-

– Család, feleség, hobbik?
– Mint ahogy mások is – akik az ország
más részeirõl kerültek ide –, sok új emberrel ismerkedtem meg, melybõl még ma is
él néhány kapcsolat. A feleségem paksi, és
szintén az erõmûben dolgozik, 1983 óta
vagyunk házasok.
Szabadidõmet számítógép mellett, baráti társaságban, a természetben valamilyen
sporttevékenység gyakorlásával szeretem
tölteni. Szeretek kerékpározni, úszni vagy
ritkábban szörfözni, ha valamilyen nagyobb víz mellett nyaralunk. Szeretem a
Balatont és a tengerpartot is, bár ezek kicsit háttérbe szorulnak, amióta megtanultam síelni. Ma már szívesebben töltöm a
szabadságomat az Alpok lejtõin, mint a víz
mellett sütkérezve. A téli alpesi táj szépsége és az aktív mozgással járó pihenés tökéletes kikapcsolódást jelent számomra.
Remélem, még sokszor hódolhatok ennek
a szenvedélyemnek, mert igyekszem mindenhez pozitívan hozzáállni, és kihasználni minden adódó lehetõséget.
Gy. J.

Józsa János
(1955-2008)

Esztergombi Mária

(1956-2008)
Életének 52. évében meghalt egy asszony, egy ötgyermekes édesanya. 2008. február 13-án délutános műszakban dolgozott, amikor munkavégzés
közben rosszul lett. Megmentésére gyorsan ér-kezett
a segítség, a halál kórházba szállítás közben érte.
Bozsoki Mihályné Sztálinvárosban, 1956. szeptember 2-án született. 2002-től dolgozott az erőmű területén, 2004. január 1-jétől az Atomix Kft. Takarító
Szakágának alkalmazásában. Mun-katársai jó természetű, csendes, alkalmazkodó embernek
ismerték meg, mindenkivel megtalálta a közös hangot. Munkájában fegyelmezett volt, a rábízott feladatokat maximálisan ellátta.
Madocsán élt férjével, 18 éves fiával és 13 éves kislányával. Három leánygyermeke már férjezett, gyermekeik vannak. Életében sok örömét lelte négy gyö-

és eszközei a folyamatos fejlesztéseknek
köszönhetõen jónak mondhatók. Az utóbbi években sikerült a laboratóriumokat
korszerû etalonokkal és célberendezésekkel felszerelni, a mérésügyi hatóságnak sincsenek ilyen berendezései.
A legutóbbi nagy fejlesztés a neutronágyú korszerûsítése és a régi sugárforrások cseréje volt a mai metrológiai követelményeknek megfelelõ neutronforrásra.
Az osztályon mûködõ mindkét laboratórium 2003 óta akkreditált kalibráló laboratórium. Ez a NAT-akkreditált státusz
2011-ig érvényes, tavaly került megújításra.
Saját minõségirányítási rendszert mûködtetünk, és jól dokumentált eljárások
alapján végezzük az atomerõmû nyomás-,
hõmérséklet-, villamos és sugárfizikai
mérõeszközeinek kalibrálását. A munkatársaim több mint fele mérnök, és gyakorlatilag mindenki rendelkezik speciális metrológiai képzettséggel, valamint a
szükséges területeken mérésügyi szakvizsgával.

nyörű unokájában. A munka mellett legfontosabbnak a család mindennapi ellátását tekintette.
Szabadidejében kertészkedett, és szívesen varrt
gyermekeinek és unokáinak.
A 2008. február 16-i temetésen részvételükkel
együttérzésüket fejezték ki a rokonok, ismerősök és
munkatársak. Marika családja nehéz napokat él át,
az édesanya elvesztése után nagy űr maradt, hiánya
szívszorító és fájó.
Gyászolja férje, Mihály, gyermekei: Mária, Zsuzsanna, Beáta, Mihály és Adelaida, vejei és unokái.
K. Zné
Emlékét őrizzük, nyugodjék békében!

Józsa János, a PA Zrt. nyugdíjasa életének 53. évében hosszú szenvedés után hunyt el a szekszárdi
kórházban.
Józsa János 1955. október 2-án született Regölyben. 1978-ban lépett be a társasághoz, a biztonsági igazgatóságon belül a munka- és tűzvédelmi osztályon tűzoltó szertáros munkakörben dolgozott.
Betegsége miatt 2006. február 23-án rokkantnyugdíjazták.
Kollégái segítőkész, önzetlen embernek ismerték
erőteljes igazságérzettel. Munkájában maximalista, elkötelezett volt.
Szabadidejében szívesen horgászott és rejtvényt
fejtett. Nyugdíjas napjai sajnos nem teltek gondtalanul, rendszeresen járt orvosi kezelésre, két nagyobb műtéten is átesett. 2007 nyarán még jó általános közérzetnek örvendett, ősztől azonban
egészségi állapota rohamosan romlott. Otthon fele-

sége ápolta, majd 2008 januárjában kórházba került, ahonnan már nem tért haza madocsai otthonába. Nyugdíjas kollégánk Madocsán élt feleségével, Juliannával és fiatalabbik lányával, Mariettával.
Ikergyermekei, Gabriella és Attila már családi kötelékben élnek, így édesapjuk fiatalon megérhette a
kisunokák, Bence és Martin megszületését, akiket
imádattal szeretett.
Gyászolják Őt szerettei: felesége, fia, lányai, menye, veje, unokái és a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében. K. Zné
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Sós János

ra mint dozimetrikus. Itt végeztem el a ME
DFK-t, majd több közép- és felsõfokú szaktanfolyam következett.

Mûszerhitelesítõ Labornak hívták). A „lekerülés” szó szerint értendõ, az egészségügyi
épület második emeletérõl (dozimetriai vezénylõ) a pincébe, úgy gondolom ez az egyetlen munkahely a PA Zrt.-ben, ami a föld alatt
van, ráadásul az ellenõrzött zónában. Kalibráló mérnökként kezdtem, majd vezetõ mérnök, 1996 óta pedig a sugárfizikai labor vezetõjeként dolgozom. Azóta szervezetileg
megjártuk a biztonsági és az üzemviteli igazgatóságot, jelenleg a kaig/üffo metrológiai
laboratóriumához tartozunk, de a munkánk
és a munkahelyünk mindig itt volt.

– Milyen területen dolgozott az elmúlt idõszakban?
– Még a sugárvédelmi osztály keretein belül kerültem le a mostani munkahelyemre –
ennek is már több mint 15 éve –, a sugárfizikai laboratóriumba (akkor még Nukleáris

– Kérem, mutassa be néhány mondatban
az osztály és az Ön tevékenységét!
– A paksi atomerõmûben üzemeltetett sugárfizikai berendezések, sugárkapuk, operatív elektronikus dózismérõk hitelesítést helyettesítõ minõsítését, illetve kalibrálását az

a feladatkör új kihívásokat hozott az életemben.

zésre, amelyen idén fogok végezni, már csak
a diplomamunka és a záróvizsga van vissza.
A diplomamunkám is a jelenlegi feladatkörömhöz tartozik, a neutronsugárzás dózisteljesítményének mérését foglalja össze.
Amennyiben lehetõségem lesz rá, még ezek
után is szeretnék tanulni, elõször is nyelvet,
aztán késõbb valami szakmai dolgot, hogy
az üzemidõ-hosszabbítás után is tovább fejlesszem magam ezen a területen. Úgy érzem, hogy a tudománynak van még mit fejlõdnie a nukleáris méréstechnika ezen
ágán, amivel a labor és én foglalkozunk.
Mostanában kezdenek megjelenni az intelligensebb mûszerek, amelyek tulajdonságai nem hasonlíthatók össze a korábbi 30-40
évvel ezelõttiekével. Nagyon jó példa erre a
most folyó SER-rekonstrukció, amely számunkra is új kihívásokat jelentett. Nagyon
sok új mérõmûszer-mérõrendszer került beszerzésre. Már nem elég egy digitális számlálóval kivonulni a helyszínre kalibrálni,
most már laptop kell különféle programokkal, amelyek adott esetben nem is magyar
nyelvûek. Ezeknek az új berendezéseknek a
mérési leírásainak készítésében is segédkezem. Szeretek elkészíteni egy olyan doku-

laborvezetõ
– Mikor és honnan került Ön az atomerõmûbe, hol végezte tanulmányait?
– 1982. május 13-án, idestova 26 éve léptem be a PAV-hoz, ez a második munkahelyem. Kiskunfélegyházán jártam gimnáziumba. Sógorom, dr. Virágh Elemér – aki akkor
a BME tanreaktorában irányította a sugárvédelmet vezetõ dozimetrikusként, illetve docensként oktatott – ajánlotta nekem, hogy
Pakson most indul az erõmûben a sugárvédelmi tevékenység, és dozimetrikusokat keresnek. Akkoriban ennek a szónak különös,
„misztikus” volt még a hangzása is, persze én
az õ révén már viszonylag többet tudtam a dologról. Így kerültem a sugárvédelmi osztály-

Károlyi Károly
vezetõ mérnök,
sugárfizikai labor
– Baján születtem 1973-ban. Az általános
iskolát Bátaszéken végeztem, majd középiskolába Pécsre kerültem. Érdekeltek a
mûszaki dolgok, ezen belül is a repülés, így
jelentkeztem Szolnokra, a Repülõtiszti Fõiskolára, ott szereztem villamosmérnöki
diplomát.
– Hol, mikor kezdtél dolgozni, mikor kerültél az erõmûbe?
– Az akkori viszonyok miatt már nem
tudtam repülõs alakulatnál elhelyezkedni. Tolnán egy német tulajdonú kft.-nél
leltem az elsõ munkahelyem. Ennél a cégnél elektronikai alkatrészeket fejlesztettem, illetve a használatban lévõ mérõeszközöket fel-ügyeltem. Ott hat év után döntöttem úgy, hogy itt az ideje váltani. A
paksi atomerõmûbe 2002 augusztusában
kerültem, azon belül is a metrológiai laboratóriumba mint kalibráló mérnök. Ez

– Mutasd be a munkád, vannak-e olyan
feladatok, amik különösen érdekesek?
– Megismerkedtem az erõmûvel, a speciális méréstechnikával, amellyel a korábbiakban nem találkoztam. Sugárfizikai mûszerek kalibrálásával, hitelesítést helyettesítõ minõsítésével foglalkozunk a laborban.
A személyi és környezeti dózis-, dózisegyenérték- és dózisteljesítmény-mérõket, valamint a felületiszennyezettség-mérõket és a kézi mûszereket MKEH-feljogosítás
hatálya alatt minõsítjük a mérésügyi törvény szerint. A technológiai eszközöket
évente kalibráljuk. Az szakterületem a személyi dózismérés. A metrológiai laboratórium a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditálva van, most estünk át egy felügyeleti auditon, amelyben én szakterületi
referensként vettem részt.
Mindig kíváncsi voltam a dolgok miértjére, és szerettem volna szakmailag többet
tudni a nukleáris méréstechnikáról, ezért
2006-ban jelentkeztem a BMGE NTI által
hirdetett reaktortechnikai szakmérnök kép-

Lengyel György

végzem a blokki hõmérsékletmérõk, irányítástechnikai mérõeszközök, labormûszerek, részfeladatként a nyomástávadók kalibrálását.

kalibráló technikus
Még a középiskolai érettségi ideje alatt jelentkezett az atomerõmûbe felvételre, de
létszámstop miatt fél évet kellett várnia,
amit az egyik dunaföldvári MGTSZ-ben töltött el, és így 1979. december 17-én lett a
paksi atomerõmû dolgozója. Munkája elismeréseként 1987-ben „Kiváló dolgozó” kitüntetésben részesült.
– Melyik területen kezdte erõmûves pályáját?
– Az akkori folyamatirányítási osztály –
ma biztonsági rendszer osztály – elektronika csoportjának alapító tagjaként kezdtem,
ahol labormûszerek, irányítástechnikai mérõeszközök, vezérlõegységek, emelõgépek
elektronikájának javítását, karbantartását
végeztem. Ebben a csoportban dolgoztam
húsz éven keresztül. 1982-ben elvégeztem
a technikusminõsítõt, majd másfél év katonaság következett. 1987-ben az elektronika
csoport egy részébõl megalakították a rez-

– Ezek alapján feltételezem, hogy a primer körben dolgozik. Ott van az irodája,
mûhelye?

gésdiagnosztikai csoportot, ahol a forgógépés reaktor-rezgésdiagnosztika számítógépes mérõrendszerével és az örvényáramos
gõzfejlesztõ-manipulátor karbantartásával,
üzemeltetésével foglalkoztam, valamint új
mérõberendezések fejlesztésében vettem
részt. Az intelligens mikroprocesszoros mérõeszközök fokozatos megjelenésével ezek
karbantartása is bekapcsolódott a tevékenységi körömbe. 1993-ban, a megnövekedett
feladatok miatt a két csoportot összevonták, és a tevékenységet folyamatosan bõvítették az egyre újabb eszközök javításával,
karbantartásával. A metrológiai laboratórium felkérésére 2000-tõl kalibráló technikusként tevékenykedem. Egy személyben

– Ott is van, de tulajdonképpen négy helyen
van a munkahelyem. Az 1051-es épületben lévõ laborban a labormûszerekkel, az eü. épület
szekunder körében a nyomástávadókkal, a primer körben nyomástávadókkal és a hõmérsékletmérõ eszközökkel foglalkozom.
– Ez így együtt nagyon érdekes munkának
hangzik, gondolom, szereti.
– Igen szeretem, más jellegû, mint az elõzõ munkám, de kell néha egy kis változatosság, ezért is vállaltam el. A metrológiai laboratórium munkája tulajdonképpen a cég minõségbiztosításának egyik fontos területe. Például az üzemi mérések között a teljesítménymérésnek, teljesítményszabályozásnak a hõmérsékletmérés az egyik kritikus pontja, a
nyomástávadók a technológia különbözõ

MKEH Budapesti Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatóság (régen OMH) feljogosítása
alapján végezzük, valamint a térfogati aktivitásmérõket NAT-akkreditált státuszban kalibráljuk. A munkánk nagyon sokrétû, több
mint 50-féle mérést végzünk. Érdekességként említem meg, hogy itt üzemeltetünk 4
gammasugárágyút és egy neutronágyút. A
nagy gammaágyúnkban lévõ 137Cs sugárforrás (névleges aktivitása: 48,7 TBq) nyalábjában néhány óra alatt megkapná az ember
a halálos dózist. A neutronágyúnk többek között a 2. blokki üzemzavar-elhárítása kapcsán is fontos feladatot kapott a neutronfluxus-mérõk és neutrongenerátorok próbái során. A mérések közben több mint száz radioaktív hiteles anyagmintát használunk.
– Melyek a jövõre vonatkozó szakmai tervei?
– Jelenleg nagy feladat a munkahelyi, tech-

mentációt, amelyet ha odaadok a kollégáimnak, gond nélkül tudnak belõle dolgozni.
Szeretem beleásni magam egy problémába,
megkeresni annak okát és megoldani azt.
Nagyon jó csapatban dolgozom, kellemes légkör vesz körül. A kollégáim egy része régi
motoros, de vannak néhány éve itt dolgozók
is. Ezúton szeretnék üzenni azoknak a munkatársaknak, akik nem annyira ismerik a
nukleáris méréstechnikát, vagy még nem
voltak ilyen laboratóriumban, keressenek
meg, és szívesen állok a rendelkezésükre
egy „tanulmányi kirándulás” keretében.
– Család, gyerekek, hobbi?
– Megnõsültem 1997-ben, felségem a tolnai gimnáziumban dolgozik. Van egy tíz-

pontjairól adnak nyomásadatokat a blokkirányító rendszer számára, a labormûszerek kalibrálása pedig biztosítja, hogy a velük ellenõrzött technológiai mérõeszközök pontossága
megfelelõ legyen.
– Ezeknek a mûszereknek mennyire
gyors a technikai fejlõdése, milyen mértékben kell követni a változásokat?
– E tekintetben meg kell különböztetni a
szakterületeket. A technológiai mérõeszközök esetében: a hõmérsékletmérés nem változott az erõmû felépítése óta. Platina hõmérõkkel mérnek, ami nagy stabilitású, nagy
hõfoktartományú eszköz, és jelenleg nincs
olyan eszköz, ami ebben a környezetben alkalmasabb lehetne. Viszont jelentõs fejlõdésen megy keresztül a nyomásmérés. Vannak
még hagyományos orosz mérõeszközök, de
megjelentek a modern mikroprocesszoros
áramkörökkel ellátott berendezések, amikkel folyamatosan cserélik le a régieket. Évrõl
évre új eszközök kerülnek alkalmazásra,
ezért folyamatosan követni kell a fejlõdést.
Labormûszerek esetében is egyre stabilabb
és pontosabb eszközök jelennek meg.

Orbán András
(1939-2008)

Thuróczy László
(1942-2008)

Nyugdíjas kollégánk 2008. február 8-án rövid szenvedés után paksi otthonában hunyt el. Nem volt beteg, halálának híre váratlanul ért bennünket.
Orbán András Nagyatádon született 1939. augusztus
1-jén. Iskoláit Károlyházán, majd Székesfehérváron végezte. 1979-ben került az atomerőműbe, de ezt megelőzően már 21 évet eltöltött a villamos iparágban.
Részt vett mind a négy blokk üzembe helyezésében.
Gépipari technikusi végzettséggel a turbina osztályon
művezetőként nagy szorgalommal, szakmai hozzáértéssel, az atomerőműhöz méltó munkafegyelemmel
végezte munkáját. A fiatal szakemberek betanításából
is kivette részét. Munkatársaival jó emberi kapcsolatokat tudott kialakítani. Az erőműhöz való elkötelezettségét mindennapi munkájával, személyes példamutatásával bizonyította. Munkájának elismeréseként volt kiváló dolgozó, részesült vezérigazgatói, miniszteri és
Céggyűrű kitüntetésben. 1993. december 31-én vo-

2008. február 17-én életének 66. évében elhunyt Thuróczy László. Hosszan tartó, gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. Hidasnémetiben 1942. december 18-án született. Miskolcon járt technikumba, gépészmérnöki diplomáját Moszkvában szerezte. Dolgozott a Gödöllői Gépgyárban és a „Barátság” gázvezetéképítkezésen is Ukrajnában. Leszázalékolása
után, 1988-ban került Paksra az erőműbe,
mint külsős munkatárs. Orosz műszaki szakfordítóként és tolmácsként munkáját nagy
szaktudással és hozzáértéssel végezte, amelyért tisztelet és megbecsülés övezte. Nagy
munkabírású, a tétlenséget nehezen viselő
ember volt, segítőkész, barátságos, derűs személyiség – nyilatkozták kollégái. Szabadidejében szeretett kertészkedni és magyaros ételeket főzni. Élettársával és nevelt lányával élt

nult nyugdíjba. Szeretett kertészkedni, de a legtöbb idejét szerettei: felesége, három leánygyermeke és hét
unokája körében töltötte.
Fájó és megtört szívvel búcsúzik a legjobb férjtől felesége, akivel 43 évig éltek kiegyensúlyozott házasságban. Búcsúznak a legjobb apától lányai, Ildikó,
Ottília és Tünde, akik felé mindig segítő volt a kéznyújtása, és búcsúznak a legjobb nagyapától szeretett kisunokái. A család, a rokonok, a barátok, a
volt kollégák és ismerősök kísérték utolsó útjára
nyugdíjas kollégánkat a paksi Fehérvári úti római
katolikus temetőben.
K. Zné.
Emléke bennünk él, nyugodjék békében!

nológiai sugárvédelmi ellenõrzõ rendszer rekonstrukciója kapcsán – amikor is lecserélik
az eredetileg üzemelõ teljes orosz ún. SZEJVÁL rendszert – bejövõ új francia MGPI gyártmányú sugárfizikai eszközök elsõ minõsítése,
kalibrációja, majd az idõszakosan ismétlõdõ
tevékenységek.
– Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen?
– Paksról 13 éve költöztünk Tolnára egy
kertes házba, amit azóta is folyamatosan újítgatunk. A feleségem is az erõmûben dolgozik
a kibocsátás-ellenõrzõ laboratóriumban. Fiunk negyedikes gimnazista, most készül a
felvételi-érettségire, kislányunk 6. osztályos.
Szabadidõmben a ház körül mindig akad tennivaló, ha van rá módunk, a barátainkkal járunk kirándulni, sok szép helyet jártunk be
már Magyarországon.
Gy. Ny. P.

éves fiam, Gergõ, aki negyedik osztályba
jár. Tolnán lakunk egy családias társasházban, a város – szerintem – legszebb részén.
Szabadidõnkben nagyon szeretünk kirándulni gyalogosan és autóval is. Ha tehetjük, minden nyáron tervezünk egy hét
tengerparti nyaralást Horvátországba. Nekem 1992. óta van egy nagy hobbim, a hegyi kerékpározás, már több tízezer km-t
megtettem itthoni dombokon, de tavaly sikerült több túrát tennem az ausztriai
salzkammerguti vidéken, amely egy igazi
MTB-s paradicsom. 2000 méter magas hegyekben tekerni, ahol imitt-amott még hó is
van, nagyszerû érzés. Az idén szeretnék eljutni Tirolba, ahol szintén „meghódíthatnék” egy-két magasabb hegyet.
– Mit mondanál az „utolsó szó jogán”?
– Szeretném, ha az erõmûben több támogatást és megbecsülést kapna ez a munkaterület, mivel mi végezzük azoknak a mûszereknek a hitelesítését, amelyekrõl leolvasott pontos értékek szerepelnek egy környezeti hatástanulmányban vagy az üzemidõhosszabbításhoz kapcsolódó anyagokban,
esetleg hatósági jelentésekben.
Gy. J.

– De szerencsére nemcsak mûszerek veszik körül, hanem munkatársak is. Milyen
a kollektíva?
– Örömmel mondhatom, hogy a belépésemtõl kezdve nagyon jó közösségekbe kerültem. Rendszeresek a munkahelyen kívüli
találkozók. Tartottunk például Domboriban
hétvégi, vagy a Tekézõben olyan egész napos
családi összejövetelt, ahol fõzõcskéztünk, játszottunk, beszélgettünk, és a gyerekek is remekül érezték magukat.
– Munka után mivel foglalkozik szívesen?
– Nagyrészt a család és a ház körüli teendõk kötik le az idõmet és az energiámat.
Dunaföldváron élek családommal, onnan járok be hajnalonként dolgozni. Feleségem
óvónõ a helyi óvodában, lányaim 18, 16 és 14
évesek, a Magyar László Gimnáziumban tanulnak. Régebben õk töltötték ki a szabadidõm nagy részét, sokat foglalkoztam velük,
de most már inkább a tanulás köti le õket. A
hobbim és a szakmám ugyanaz, ugyanis szabadidõmben is szívesen foglalkozom elektronikával, bár az utóbbi idõben egyre inkább
a számítástechnika világa vonz.
Lné. A.

Miskolcon, akik otthoni ápolását nagy gondossággal végezték, mégis elkerülhetetlen volt
kórházba szállítása. Fiai – László és Gergely –
január 17-i látogatásakor még jól érezte magát, bízott a felépülésben. A rettegett myeloma
multiplex okozta gyors leépülés miatt utolsó
napjai öntudatlanul teltek. 2008. március 1jén helyezték örök nyugalomra Miskolcon.
Mélyen gyászolja szerető élettársa, aki a legnehezebb napjait igyekezett elviselhetővé tenni, fiúgyermekei és menye, nevelt lánya és férje, valamint unokái.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében! K. Zné.
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Gazdasági Nívódíj az atomerõmû munkatársainak
A gazdasági vezérigazgató-helyettes irányítása alá tartozó területen az idei év
elején is megtartották azt a hagyományos
évértékelõ ünnepséget, ahol az elõzõ év
eredményeinek ismertetése mellett Gazdasági Nívódíjjal ismerték el a szervezet
legkiemelkedõbb teljesítményt nyújtó
munkatársait. Az atomerõmû gazdasági
szervezete által alapított szakmai díjat
Molnár László gazdasági vezérigazgató-helyettes adta át az idei év kitüntetettjeinek,
Ferenczi Józsefnének, Szalainé Kern Máriának, Osztermájer Mónikának, Kalamár
Lászlónak és Takács Lászlónak.
További munkájukhoz sok sikert kívánunk!

A képen balról jobbra:
Takács László,
Ferenczi Józsefné,
Molnár László,
Osztermájer Mónika,
Kalamár László,
Szalainé Kern Mária

Osztermájer Mónika

Ferenczi Józsefné Györgyi

Szalainé Kern Mária

Takács László

Kalamár László

(Pénzügyi és számviteli osztályvezetõbõl ez év
március 1-jétõl gazdálkodási és kontrolling fõosztályvezetõvé nevezték ki.)

fõkontroller (tervezési csoport)

csoportvezetõ (pénzügyi csoport)

üzemvezetõ (létesítményüzemeltetés)

csoportvezetõ (beszerzéstámogató csoport)

1993. október 1-jétõl dolgozik az atomerõmûben.
Az akkor újonnan alakult kontrolling fõosztály
tervezési és elemzési osztályára került, és azóta
is itt dolgozik.

1985-ben, pályakezdõként került az
atomerõmû pénzügyi és árosztályára, és igaz, hogy az osztály elnevezése többször változott, de azóta is itt
dolgozik. Ezen idõ alatt szinte minden munkakört ellátott, jelenleg a
pénzügyi csoportot vezeti.

1983 májusában jött a céghez. Akkor alakult meg a szolgáltatási osztály, és került
át a sugárvédelmi osztálytól a szolgáltatás
szervezetébe a primer köri szolgáltatási
üzem, aminek a vezetésével õt bízták meg.

1984 februárjában az Erbe dolgozójaként került az
atomerõmûbe, majd amikor 1985. november 1-jén a
PAV átvette az erõmû-beruházás irányítását, PAV-os
lett. Az Erbénél mûszaki ellenõrként dolgozott, a
PAV-nál elõször mint csoportvezetõ, mûszaki ellenõrzési és üzembe helyezési feladatokat látott el,
majd 1987-ben, a szerzõdés-elõkészítõ osztály megalakuláskor kereskedelmi területre került, azóta szerzõdéskötéssel, illetve beszerzéssel foglalkozik.

A Szegedi Közgazdasági Egyetemen végzett.
Tanulmányai befejezése után Budapesten helyezkedett el, és ott kezdte el a könyvvizsgálói tanulmányait is, melyet a munkahelyváltás miatt már az atomerõmûben fejezett be.
– Hogyan kerültél az erõmûbe?
– Paksi származású vagyok, családom is itt
él. Itt nõttem fel, és mivel korábban aktívan,
NB II. szinten kosaraztam, késõbb, budapesti munkám mellett hétvégenként visszajártam a bajnoki mérkõzésekre játszani. Erõs a
kötõdésem ehhez a városhoz. Amikor tudomásomra jutott, hogy a paksi atomerõmû pályázatot írt ki a pénzügyi osztályvezetõi munkakör betöltésére, nagyon megörültem a lehetõségnek. Jelentkeztem, és sikerrel jártam,
bár nem azonnal kerültem a megpályázott
beosztásba. Elõször gazdasági elemzõként
dolgoztam, majd pár hónap elteltével neveztek ki a pénzügyi osztály vezetõjévé.
– Mit jelentett számodra ez a munkakör?
– Én ezt egy igen nagy kihívásnak tekintettem. Tulajdonképpen pályakezdõnek számítottam, hisz csak néhány hónapos gyakorlattal rendelkeztem. Nagy lehetõséget kínált
számomra ez a munkakör. Az itt dolgozó
munkatársak készségesen segítettek abban,
hogy mindent megismerjek, és beletanuljak
a feladatba. Már közösen alakítottuk ki a
pénzügynek azt a részét, ami a befektetésekkel, finanszírozással és a kockázatkezeléssel foglalkozik. Késõbb lehetõségem nyílt a
pénzügyi és számviteli fõosztályvezetõi munkakör megpályázására, amit elnyertem, és a
továbbiakban mint fõosztályvezetõ dolgoztam. Ekkor a számvitel területén szerzett elméleti tudásomat váltottam gyakorlatira.
– Jött még újabb kihívás, változás?
– A következõ mérföldkõ az volt, amikor
létrejött az MVM-csoport, és Pakson megalakult az MVM Kontó Zrt. A teljesen újonnan
alapított cég, az MVM Kontó az atomerõmûbõl nyerte a munkaerõbázisát, és a mi fõosztályunk volt az, ami ennek a magját elindította. Én ekkor már kisbabát vártam, és végig úgy
dolgoztam, hogy tudtam, bizonyos ideig távol
kell majd maradnom mindettõl. Miután kisfiam megszületett, egy év múlva visszajöttem
dolgozni. Idõközben a pénzügyi és számviteli
szervezet átalakult, és önálló osztályként folytatta tevékenységét. Nemrégiben ismét változás következett be a gazdálkodási szervezet
életében. Létrejött a gazdálkodási és kontrolling fõosztály, és ez év március elsejétõl engem
bíztak meg a vezetésével. A kontrolling terület újabb kihívást jelent számomra.
– Kérlek, mesélj a családodról és a hobbidról!
– Mióta megszületett kisfiam, azóta teljes
mértékben övé a fõszerep, körülötte forog
életünk. Régebben a futás, az úszás jelentette a hobbit, de ma minden szabadidõmet a
kisfiammal töltöm. Most kétéves, Attilának
hívják. Már beszél, és éppen abban a korban
van, ami pótolhatatlan, kihagyhatatlan egy
szülõ életében. Ilyenkor sok minden átértékelõdik, és ami eddig elõbbre való volt, az háttérbe kerül. Nagyon szép és jó idõszakot
élünk. Attila tölti ki minden pillanatunkat.
– A kitüntetést hogyan fogadtad?
– Meglepõdtem, de nagyon örültem neki.
Köszönöm a kollégáknak is azt a segítséget,
amivel hozzájárultak ehhez az elismeréshez!

– Mi volt a legvonzóbb az akkori munkakörödben?
– Az atomerõmûbe kerülve új, érdekes feladatokhoz jutottam. Pénzügyi és számviteli fõiskolát végeztem, és úgy érzem, végzettségemnek megfelelõ munkát kaptam. Korábban a
polgármesteri hivatalban dolgoztam, ahol 16
évet töltöttem el, és így igen nagy változást jelentett a közigazgatás után egy termelõ cég
gazdálkodásával foglalkozni. Mikor idekerültem, Molnár László volt a fõosztályvezetõ, akitõl sokat tanultam. Sok új feladatot bízott rám,
de segített is benne. A munkám változatos, szívesen végzem ma is.
– Az eltelt idõszakból milyen jelentõs eseményt, változást emelnél ki?
– Nálunk folyamatosan vannak új feladatok.
Sok az olyan jogszabályi változás, ami meghatározza tevékenységünket, ezért naprakésznek
kell lennünk a jogszabályok ismeretében. Munkánkra legfõképpen a villamosenergia-törvény,
a számviteli és adójogszabályok módosulásai
hatnak. Többek között 2008 januárjától a villamosenergia-piac liberalizációjából, a teljes piacnyitásból adódóan történtek lényeges változások. Jelentõs mértékben befolyásolta munkánkat az is, hogy a közelmúltban társaságunk
az MVM-csoport tagja lett.
– Mit szeretsz különösen a munkádban?
– Azt, hogy nem egyhangú, hanem változatos, sokrétû, és komoly szellemi munkát igényel. Ezek a munkák a tervezés, beszámolás, értékelések, elemzések készítése. Csoportunkban
történik az éves kereskedelmi szerzõdés, hosszú
távú villamosenergia-értékesítési megállapodás
elõkészítése. Ezek mind olyan feladatok, melyek változatos munkát jelentenek, és igénylik
a gondolkodást.
– Ahogy hallottam, itt szinte minden napra
van valamilyen határidõs munka.
– Igen, ez rendszeresen így van. Most különösen zsúfolt idõszakot élünk, mert éppen az
elõzõ év lezárása és a 2008-as év indítása történt. Elkészítettük az elõzõ évrõl szóló beszámolókat, valamint a 2008. évi üzleti tervet és
üzletpolitikát. Ezek mind nagy horderejû, jelentõs munkák. Az igazgatóság, illetve a tulajdonos részére készítjük ezeket az anyagokat,
amit közvetlen vezetõnk felügyel és ellenõriz.
– Elõfordul túlóra, vagy a munkaidõ lejártával magad mögött hagyod a feladatokat?
– Az elõírt határidõk betartása miatt vannak
túlórák, és olyan is elõfordul, hogy otthon kell
befejezni az adott feladatot.
– És ehhez mit szól a család?
– Szerencsére nagyon toleránsak. Már megszokták, hisz ez 1993 óta folyamatos. Fõleg a korábbi idõkre volt jellemzõ a sok túlóra és éjszakázás. Örülök, hogy megértik és elfogadják ezt.
– Bõvebbet hallhatnánk róluk?
– Egy családos lányom és két kisunokám
van. Nagyon büszke vagyok ikerunokáimra,
akik kétévesek, egy kisfiú és egy kislány.
Igyekszem úgy beosztani az idõmet, hogy tudjak velük foglalkozni. Hobbim az olvasás, de erre az utóbbi idõkben már csak a nyári szabadságok alatt kerül sor, mert ha egy kis szabadidõm akad, akkor azt az unokáimmal töltöm.

–Milyen feladatokkal kezdtél,
milyen beosztásban dolgoztál az elmúlt idõben?
– Legelõször a számlázási csoportba kerültem, ahol hosszabb idõt töltöttem el. Nagyon sokat köszönhetek az
akkori csoportvezetõmnek, Csonkáné
Juditnak és Acsádiné Marika kolléganõmnek, akik átsegítettek azokon a
nehézségeken, amelyek mint pályakezdõt érintettek. Így utólag is köszönöm mindazt a támogatást, amit tõlük
kaptam. Az iskolapadból kikerülve bele kellett tanulni a munkába, és a tanulmányok hasznosításába, hisz más
az elmélet és a gyakorlat. Gyesrõl viszszatérve egy rövid ideig – amíg a lakások értékesítésre kerültek – a bérlakásokkal kapcsolatos pénzügyi teendõket láttam el, majd a szerzõdésnyilvántartást vettem át. A SAP-rendszer
bevezetésével szükségtelenné vált,
hogy a pénzügyi osztályon külön szerzõdés-nyilvántartási rendszer mûködjön, ezért az elkövetkezõ idõszakban
társaságunk által a munkavállalóknak
nyújtott kölcsönök pénzügyi vonatkozású feladatait láttam el. Késõbb munkaköröm kibõvült a vevõi követelésekkel kapcsolatos teendõk ellátásával.
– A kezdeti idõktõl eltérõen most
már minden számítógépen fut. Ez
mit jelent a munkátokban?
– Az SAP-rendszer bevezetése –
mint egy integrált rendszer – különösen abban könnyítette meg a munkánkat, hogy rálátásunk lett a szerzõdések pénzügyi adataira. Lényegesen
több információt tud az SAP nyújtani
munkánkhoz, mint a korábbi kis
rendszerek tudtak.
– Mire terjed ki csoportvezetõi feladatköröd?
– A munkavállalóinkkal szembeni
követelések, valamint a vevõ- és szállítói számlákkal összefüggõ – tagvállalatnál maradt – feladatok koordinálását végzem jelenleg. Az MVM Kontó Zrt. megalakulásával a feladatok a
tagvállalat és a szolgáltatóközpont között megosztottak lettek.
– Családodról mesélnél?
– Férjem is itt dolgozik az erõmûben,
a karbantartási igazgatóságon üzemvezetõ. Fiunk 17 éves, az Energetikai Szakközépiskolában informatikai szakon tanul. Én paksi származású vagyok, itt
építettünk családi házat. Nagyon szeretem a kertészkedést, imádom a virágokat. Amikor csak tehetem, a kertben tevékenykedem, bár mostanában nincs
sok szabadidõm, mert fõiskolára járok,
és a tanulás sok idõmet elveszi.
–A kitüntetést hogyan fogadtad?
– Nagyon meglepõdtem, mert egyáltalán nem számítottam rá, de rendkívül jólesõ érzés volt.

– A továbbiakban hogyan alakult pályautad?
– Négy év múltán, 1987-ben az Erbe kiváltásával a paksi atomerõmû átvette az erõmû-beruházást. A megnövekedett szervezet
és a többletfeladatok következtében létre
kellett hozni a szolgáltatási fõosztályt, melynek én lettem a vezetõje. 1985-tõl 1992-ig láttam el ezt a feladatot. 1992-ben megszûnt a
beruházási igazgatóság, és egy nagy átszervezésre került sor a cégnél. Az új vezetõi beosztásokra pályázatokat írtak ki. Én ekkor
úgy döntöttem, hogy nem vállalok vezetõ
beosztást, és nem adtam be pályázatot, mert
inkább a szakmánál akartam maradni. Az
alapszakmám vízépítész, ami többek között
gépészeti és az építõipari szakismereteket is
magában foglal. Az elmúlt évek bebizonyították számomra, hogy jól döntöttem. Úgy
érzem, sokkal jobban leköt a mostani feladatom, amit létesítményi üzemvezetõként
végzek. Hozzánk tartozik az összes nem
technológiai épület, beleértve az atomerõmû
területén, a lakótelepen, de Domboriban és
Szekszárdon lévõ épületeket, létesítményeket is, melyeknek a szakmai felügyelete,
üzemeltetése a feladatom. Nekem az a legnagyobb elismerés, amikor elégedettek a
munkánkkal, és nem jönnek bejelentések,
hogy éppen hol, mi romlott el.
– Mit szeretsz a legjobban a szakmádban?
– Azt, hogy minden nap újat hoz számomra. Nagyon sok területet megismertem
az erõmûben, és azt látom, hogy az esetek
többségében szinte mindennap ugyanazt
csinálják az emberek. Egyforma monoton
módon, egyhangúságban, rutinszerûen végzik a munkájukat. Nálunk ez nem így van.
Amikor én reggel bejövök, mindig valami
más, valami új fogad. Mindennap valami
mást kell megoldani. Mindig új feladat jön.
Ez az, amit szeretetek benne. Nálunk nincs
két egyforma nap. Itt minden nap új, érdekes, változatos dolgot kínál.
– És ez mennyire fáraszt le? Hogyan viseled a konfliktusokat?
– Még nem érzem, hogy lefárasztana,
mert mire hazaérek, lenyugszom, és otthon
már újult erõvel látok neki a dolgoknak. Én
a rögtön reagáló típushoz tartozom. Amikor
valamilyen negatív vagy pozitív hatás ér, én
azonnal reagálok rá. Akkor úgy érzem, hogy
lerendeztem az ügyet, és nem kell vele tovább foglalkozni, nem emészt. Ezt megtanultam, amikor fõosztályvezetõ voltam, és
miután volt belõle egészségi problémám is.
Én a rögtön történõ reagálást eredményes
megoldásnak tartom.
– Hobbi, szabadidõ?
– Mindig sportoltam. Régen versenyszerûen cselgáncsoztam, mostanában kondizok, futok, biciklizek. Van otthon egy kis
kondiszobám és infraszaunám, ahol kedvemre mozoghatok, sportolhatok, tehetek
az egészségem megõrzéséért.
– A családról hallhatnánk?
– Két felnõtt gyermekünk van, egy fiú és
egy lány. Lányom angol magántanár, fiam
az MVMI Zrt.-nél dolgozik. Két unokám
van, õk 8 és 12 évesek.

– A beszerzés területén eddig milyen munkakörökben dolgoztál, és jelenleg mi a fõ munkaterületed?
– A beruházási igazgatóságon szerzõdéskötõként
tevékenykedtem, majd 1993-tól a beruházási fõosztályon a tárgyieszköz-beszerzési csoportnak voltam a vezetõje. 2000. január 1-jén alakult meg a központi logisztikai szervezet, és akkor kerültem a beszerzés-elõkészítésre, ahol mintegy négy évet anyagi diszpozíciós csoportvezetõ munkakörben töltöttem el. A raktári készletekkel történõ gazdálkodás, illetve annak irányítása
volt a fõ feladatom. Ezt követõen a logisztikai fõosztályvezetõ mellett lettem gazdasági fõszakértõ. Amikor pedig, az EU-csatlakozást követõen, a változó gazdasági
jogszabályok miatt az atomerõmû közbeszerzési kötelezettség alá került, és beszerzési osztály mellett megalakult a kiemelt beszerzési osztály, akkor a beszerzéstámogató csoport vezetésével bíztak meg. A csoportra háruló új feladatkör gyakorlatilag azt jelentette,
hogy a közbeszerzések tervezésében, elõkészítésében,
az eljárások megszervezésében, lebonyolításában vettünk részt, és emellett támogattuk a kiemelt beszerzési tevékenységet is. Jelenleg is ezeket a feladatokat végezzük. A közbeszerzések nagyon kötött, törvény által
szabályozott eljárások, melyeket adott keretek között
kell lefolytatni, és maguk az eljárások nagyon idõigényesek és sok adminisztratív tevékenységgel járnak. A
már befejezett eljárások folyamatban lévõ szerzõdéseinek részteljesítésérõl és teljesítésérõl is rendszeresen
hirdetményt kell közzétenni. Ha nem az elõírásoknak
megfelelõen végeznénk a feladatokat, úgy jogorvoslati eljárással és bírsággal kellene szembesülnünk.
– Az új feladattal hogyan birkózott meg az osztály?
– Amikor 2005 nyarán létrejött az osztályunk, arra
törekedtünk, hogy mindenki a legnagyobb mértékben
sajátítsa el a munkájához szükséges ismereteket. Ezt
a szemléletet azóta is igyekeztünk megtartani. Különbözõ közbeszerzési tanfolyamokon vettünk részt és
szereztük meg a referensi és egyéb képesítéseket. Ezeket a gyakorlatban nagyon jól tudtuk kamatoztatni,
hisz az osztályon majdnem mindenki bonyolított le
közbeszerzési eljárásokat. A 2006-os évben különösen
sokat folytattunk le. Csoportvezetõi feladataim mellett
magam is bonyolítottam le közbeszerzési eljárásokat.
Igaz, nem volt egyszerû, de úgy éreztem, mindenképpen a gyakorlati tapasztalataimat erõsítette.
– Az osztályvezetõ helyettesítését is ellátod. Ez mivel jár?
– Komoly többletfeladatot jelent, hisz amennyiben
õ távol van, az egész osztály tevékenységét kell megszervezni, irányítani. El kell végezni az osztály dolgozói által készített dokumentumok, szerzõdések ellenõrzését, bizonyos értékhatárig a szerzõdések aláírását, valamint a belsõ és kimenõ levelek aláírását is.
– Család, szabadidõ?
– Családommal Tolnán élünk. Feleségem általános
iskolában tanít, lányom fõiskolás, fiam most végez a
gimnáziumban. A ház körüli teendõk, szõlõ és kiskert gondozása teljesen kitöltik szabadidõmet.
–Mit jelent számodra a kitüntetés?
– Nagyon nagy elismerésnek tekintem, igazán örülök neki, de szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem az
én egyedüli munkám eredménye. E mögött a díj mögött ott áll az egész közösség, a csoport, az osztály és a
társosztály is. Ezúton is megköszönöm kollégáim színvonalas és lelkiismeretes munkáját, és azt, hogy ilyen
szép eredményt sikerült elérni.
Lovásziné Anna
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Változások a gazdasági szervezetnél
A PA Zrt. igazgatósága 2007 végén
fogadta el a szervezeti szabályzat
módosítását. Az új struktúrában a
gazdasági terület szervezeti sémája is némileg módosult. A legfontosabb változás az, hogy egy új igazgatói státuszt hagytak jóvá. A változás okairól Molnár László gazdasági
vezérigazgató-helyettes
urat kérdeztem.
– Az tette szükségessé a gazdasági
igazgatói poszt felállítását, hogy több

olyan projektfeladat jelentkezik, amelyek teljes embert igényelnek. Ezért a
jövõben én inkább a stratégiai jellegû
feladatokkal foglalkozom. Ilyen stratégiai feladat az MVM csoport tõzsdeképességének a kialakítása, az üzemidõhosszabbítás gazdasági modelljének
az aktualitása, vagyis hogy mennyi
pénz szükséges a munkák elvégzéséhez, mibõl biztosítható és mikor térül
meg. További kiemelt feladat a csoport szintû vezetõi információs rendszer kialakítása. Ennek a munkának
a paksi leképzését is el kell végezni.

E rendszert úgy kell elkészíteni, hogy
a vezetõi döntések támogatásán túl
megfeleljen a tõzsdeképesség követelményeinek is.
A felsorolt feladatokat a jövõben én
irányítom, míg Csanádi András gazdasági igazgató az operatív ügyek irányításáért lesz felelõs. Úgy gondolom,
hogy András alkalmas ezen feladatok
elvégzésére. Az elmúlt években a kontrolling fõosztályt vezette, és az ott szerzett ismeretekre alapozva bátran nekivághat az igazgatói feladatok ellátásához. A cég jelenlegi felsõ vezetése minden támogatást meg fog adni munkája
eredményes ellátásához.
András elõrelépésével a gazdálkodási és kontrolling fõosztályt a jövõben
Osztermájer Mónika fogja irányítani.
Itt a korábbi két osztály kiegészült egy
harmadikkal, nevezetesen a pénzügyi
és számviteli osztállyal. Úgy gondolom
jó kezekbe került ez a fõosztály is, adottak a feltételek a további eredményes
munkához.
Ezen a területen további személyi
változások is voltak. A tervezési és
elemzési területnek a vezetõje Spieszné
Bognár Judit lett, ez a poszt korábban
betöltetlen volt. Az eszköz- és vagyongazdálkodási osztálynak pedig Wolf
György lett a vezetõje. Mindezekhez
kapcsolódóan egyszerûsítettük a logisztikai területnek a szervezeti sémáját,
így áttekinthetõbb és rugalmasabb
szervezet jött létre. Azt gondolom, a
mûködés változása, hatékonyabbá tétele együtt kell járjon a szervezeti változással, mert különben a merev szervezeti struktúra korlátja lenne a hatékony
mûködésnek.

Kitüntetett mérnökök
a kamara idei ünnepi bálján
A Tolna Megyei Mérnöki Kamara
(TMMK) idei mérnökbálját február 16-án Szekszárdon, a Gemenc
Hotel családias hangulatú éttermében tartotta.
Bohli Antal, a TMMK elnökének köszöntõje és az ötven éve Szekszárdon
rendezett mérnökbál szervezõinek nevét felsoroló szavai után vendégünk,
Holló Csaba, a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke nyitotta meg a bálunkat.
Idén ünnepelni is jöttünk! A TMMK
elmúlt évi közgyûlése egy kitüntetési
szabályzatot is elfogadott. Egy kiváló
Tolna megyei kollégánk tiszteletére és
emlékére Kõrösi Miklós-díj kitüntetést
alapítottunk. E kitüntetést évente azon
mérnöknek adományozzuk, aki a Mérnöki Kamara Tolna megyei csoportjának alapító elnöke, Kõrösi Miklós
(1931-1994) szekszárdi építõmérnök
igényes erkölcsi, etikai normáinak megfelelõ szellemben él és dolgozik, több
évtizede kiemelkedõ mérnöki tevékenységet fejt ki megyénk területén. Alkotói
tevékenységén túl, a szûkebb régiónkban jelentõs társadalmi tevékenységével a mérnökök alkotó mûködését segíti, valamint a kamara elismertetésére,
eredményes mûködése érdekében tartósan kiemelkedõ tevékenységet fejt ki.
Kõrösi Miklós három évig, váratlan
haláláig volt a megyei csoportunk elnöke. Miklósra, nemcsak egy kiváló mérnökre, hanem mint jó kollégára, barátra
is emlékezünk, hiszen több évet együtt
dolgoztunk vele a paksi atomerõmûben.
Vezetésével értünk el sikereket, éltünk át
kudarcokat, sok esetben együtt töltöttük
a szabadidõnket is, megosztva egymással tapasztalatainkat is. Miklóst örökre
megõrizzük az emlékezetünkben!
A 2007. évi Kõrösi Miklós-díjasunk megyei kamaránk elnöke: Bohli Antal lett.

Bohli Antal okleveles építészmérnök, a
mérnöki kamara elismertetése, eredményes mûködése érdekében tizenhat éve
tartósan kiemelkedõ tevékenységet fejt ki.
Szervezõje és alapító tagja a TMMK-nak,
melynek 1996-tól elnöke. Mint a megye
mûszaki szakigazgatásának irányítója, jelentõs szerepe volt a megye terület- és településfejlesztési, valamint a városok és
községek rendezési terveinek elkészítésében, a lakásépítési és felújítási programok megvalósításában.
Az elmúlt évi közgyûlésen a kiemelkedõ mérnöki alkotói tevékenység elismerése érdekében egy Alkotói Díj kitüntetést
is alapítottunk. E kitüntetést azon mérnöknek adományozzuk, aki a kamaránk
etikai szabályzatának szellemében dolgozik, és különösen az utóbbi három évben
igazolhatóan kiemelkedõ alkotó tevékenységet fejt ki. Az alkotói tevékenységén túl
társadalmi tevékenységével a mérnök kollégái alkotó mûködését is segíti.
A 2007. évi Alkotói Díjasunk a geodéziai
szakcsoport vezetõje: Németh András lett.
Németh András okleveles építõmérnök 1987-tõl a Paksi Atomerõmû Zrt.
csoportvezetõje, ahol magas szintû
mérnökgeodéziai tevékenységet folytat. Az atomerõmûben a beruházás
kezdetétõl mûködik a tervezett geomet-

riai rend biztosítása funkció, amely a
megvalósult állapot felmérését és térinformatikai dokumentálását jelenti. Németh András figyelmet érdemlõ tevékenységei: az Integrált Mûszaki Rendszer törzsadataiban a térkódolás alkalmazása; az integrális tömörségvizsgálat deformációmérési és -elemzési korszerû technológiája; a hermetikus terek háromdimenziós lézeres felmérési
gyakorlata; az atomerõmû mérnökgeodéziai minõségirányítási rendszerének
kialakítása; valamint két országos
visszhangú geodéziai szakmai továbbképzés szervezése Tengelicen a tervezõ mérnökök részére.
Mindkét díjat dr. Orbán Gyula, a TMMK
Felügyelõ Bizottság elnöke adta át.
A díjak átadása után a szekszárdi
Bartina Néptáncegyesület fiatal táncosainak bemutatója következett. Az est folyamán fellépett a Mikroszkóp Színpad
két kiváló mûvésze, Beregi Péter és
Heller Tamás is. Hajnali két órakor volt
a tombolasorsolás, melynek csúcspontján gazdára talált a fõdíj, a Prága, Drezda és Berlin nevezetességeit felkínáló jutalomút. Az idei bál is elérte célját, így reményekkel telve kezdhetjük dolgos napjainkat, és bízunk abban, hogy jövõ farsangkor újra bálozhatunk. Sipos László

Mindig valami újat…
Sportszövetségi emlékérem Kováts Balázsnak
Mindig valami újat nyújt, mindig valami újjal áll elõ. Most a sporttal való szoros kapcsolata került felfedésre. Akik
közelebbrõl ismerik, tudják, hogy ötleteibõl kifogyhatatlan, hogy mindig mindenre talál megoldást, hogy mindenre
nyitott, és számtalan egyesületnek, közösségnek tagja, közremûködõje, támogatója. Sokszor a háttérben tevékenykedik, de munkája így sem marad észrevétlen, és nem marad elismerés nélkül sem. Hogy ki õ? Kováts Balázs, aki
a múlt hónapban országos sportkitüntetésben részesült.
Több évtizedes sportszervezõi, sportvezetõi és sporttámogatói tevékenységéért a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) emlékérmet adományozott Kováts Balázsnak, az Atomerõmû
Sportegyesület elnökségi tagjának. A
magas kitüntetést Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és Mesterházi Attila, a SOSZ elnöke adta át február 8-án a Budapest Kongresszusi Központban rendezett ünnepségen.
Kováts Balázs a PA Zrt. vezetõ mérnöke. Több mint 30 éve dolgozik az atomerõmûben, és bár szakmájából adódóan
mûszaki beállítottságú, humán érdeklõdése sok mindenre kiterjed, így például a mûvészetek mellett a sportéletre
is, melynek nem csupán szemlélõje, hanem aktív részese is.
A sporttal már ifjú korában elkötelezte magát. Igazolt kosárlabdázó és
többszörös tájékozódásifutó-bajnok
volt. A 70-es években kajakkal és kenuval végigevezett a Dunán a forrástól a
Fekete-tengerig, és ezzel Paks elsõ távevezõs rekorderévé vált.
A Paksi Energetikai Szakközépiskola és Fõiskola igazgatójaként olyan különleges szakmai képzést vezetett be,
ahol a tanulók gokartautókat építettek,

és saját készítésû jármûveikkel országos bajnokságban szerepeltek. Az általa irányított és menedzselt Diáksport
Egyesület fiú-kosárlabdacsapata 1990ben megnyerte az országos középiskolai bajnokságot.
Az Atomerõmû Sportegyesületének
16 éve állandó elnökségi tagja. Kézben
tartja az egyesületi nagyrendezvényeket, és segíti a férfikosárlabda-szakosztályt. A korábbi többszörös magyar bajnok és kupagyõztes eredményei mögött ott van az õ szerény közremûködése is.
Az atomerõmû kommunikációs vezetõjeként támogatta a Paks környéki
települések sportegyesületeit, többek
között a ma is elsõligás KSC Szekszárd
nõi kosárlabdacsapatát. Kezdeményezõ
együttmûködésével a Paksi Atomerõmû Zrt. a Magyar Olimpiai Bizottság
arany fokozatú támogatójává, majd fõtámogatójává vált. Az olimpiai mozgalomban kifejtett többéves tevékenysége
elismeréséül hivatalos küldöttként vett
részt az Athéni Olimpiai Játékokon.
Szponzori szervezõ és támogató tevékenységének is köszönhetõ a Sportcsillagok Gálájának sok éven keresztül történõ nívós megrendezése, ahol az „Év
Sportolója” díjat adják át.
Nemcsak a fiatalok sport felé irányítását, de az aktív versenyzéstõl fokozatosan visszavonuló élsportolók civil
életbe való sikeres átvezetését is segíti.
A Sportegyesületek Országos Szövetsége által adományozott emlékérem,
melynek Kováts Balázs birtokosává
vált, egy olyan elismerés, ami azon túl,
hogy a tevékenység elismerését jelenti,
a humánummal, a közösségéért cselekvõ ember elõtt fejezi ki tiszteletét.
Gratulálunk!
LAnna

Közhasznúsági jelentés
Beszámoló a Mûszakosokért
Alapítvány 2007. évi mûködésérõl
A Paksi Atomerõmû Zrt.-nél mûködõ
Mûszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (MÉSZ) szociális és rehabilitációs célú alapítványt hozott létre 2004ben a három mûszakos munkavállalók
és családtagjainak megsegítésére.
Az alapítvány 2007-ben az alapszabályzatban meghatározott célok szerint
a rászoruló munkavállalók megsegítése érdekében mûködött.
Az alapítvány nyitópénzeszköze
2007. évben 299 283 Ft volt.
Az alapítvány ebben az évben sem
kapott támogatást a költségvetésbõl
vagy annak alrendszereibõl. Kizárólagosan a MÉSZ-tõl kapott 3 350 000 Ft
anyagi támogatásból gazdálkodott.
Az alapítvány mûködéséhez 2007ben 3 351 195 Ft állt rendelkezésre,
amely a 3 350 000 Ft MÉSZ-támogatásból, az elmúlt évi 299 283 Ft meg-

takarításból és 1195 Ft bankkamatból
tevõdik össze.
Az elõzõ évekhez hasonlóan az alapítvány ez évben is csak pénzbeni támogatás formájában nyújtott segítséget a
rászorulóknak.
Az alapítvány által nyújtott támogatás bruttó összege: 2 428 780 Ft volt, a
levonások után 2 150 775 Ft-ot kaptak
kézhez az érintettek.
2007-ben az alapítvány az szja, eho,
banki költség, könyvvezetési díj stb. címén 768 695 Ft költséget fizetett ki.
Az alapítvány kuratóriuma ebben az
évben is díjazás nélkül látta el a feladatát, így ez nem jelentett külön költséget.
Az alapítvány összes kiadása 2007ben 2 919 470 Ft-ot tett ki.
A 2007. évi pénzmaradványok összege: 431 725 Ft.
Berkes Sándor, kuratóriumi elnök
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A Paksi Atomerõmû Zrt. üzemzavar-elhárítási, illetve
baleset-kezelési rendszerének bõvítése
Ez év januárjában az üzemviteli személyzet szintentartó képzésén már helyet kapott a súlyosbaleset-kezelési útmutatók kétórás bevezetõ ismertetése,
miközben gõzerõvel készült, és mára a
befejezés elõtt áll a Súlyosbaleset-kezelési Útmutató csomag (SBKU),
amely szerves részét képezi a paksi
atomerõmû bõvülõ üzemzavar-elhárítási, illetve balesetkezelési dokumentációjának.
E témában az elsõ mérföldkõ 1997-re tehetõ, amikor paksi szakemberek a nukleáris
szakmában nemzetközileg is elismert Westinghouse cég szakértõinek irányításával
közösen készítették el azokat az állapotorientált üzemzavar-elhárítási utasításokat
(áoku) – valamint a hozzájuk kapcsolódó
oktatási anyagokat –, amelyek bevezetése
2002. év elején megtörtént a paksi atomerõmûben.
Az áoku belépési pontja, vagyis alkalmazhatóságának kezdetét az ÜV-1 mûködés vagy biztonsági befecskendezés üzembe lépése jelenti, vagyis a blokk üzemzavari leállása, tartalma pedig alapvetõen a zónasérülés megakadályozására irányuló,
ún. preventív beavatkozásokból tevõdik
össze.
Az áoku-csomagban minden olyan reaktorteljesítményrõl induló esemény kezelésére készült utasítás, amelynek bekövetkezési valószínûsége eléri a 10-8 esemény/reaktorévet, ám teljes üzemi skála lefedéséhez szükséges volt a nem teljesítményen üzemelõ vagy nyitott reaktoros, valamint az aktív zóna esetleges sérülését követõ súlyos állapotok kezelése is.
Mivel a PA Zrt. szándéka volt – és ez
egybeesett a hatósági elvárással is – az
üzemzavar-elhárítás, illetve balesetkezelés
területének teljes körû lefedése, ezért döntés született az új balesetkezelési stratégia
elkészítésére. Ennek keretében fõként a
paksi atomerõmû nagy radioaktív kibocsátásokkal szembeni védettségének megítélésére létrehozott projekt (PSA-2) eredményei alapján meghatározták a felmerülhe-

esetén alkalmazható balesetkezelési eljárásokat, ám azok továbbra is alapvetõen a
zónasérülés megakadályozására irányuló
mûveletek.
Súlyos balesetrõl abban a bekövetkezhetõségét tekintve igen-igen csekély valószínûséggel jellemezhetõ esetben beszélünk,
amikor az üzemzavari helyzet minden beavatkozási kísérlet dacára elvezethet a zóna sérüléséhez. Ekkor a korábbi megelõzõ
intézkedések helyét a következménycsökkentõ beavatkozások veszik át, amelyek fõ
céljai az alábbiakban összegezhetõek:
 a nagy nyomáson bekövetkezõ reaktortartály-sérülés elkerülése,
 a zónaolvadás és a hermetikus tér megkerülés együttes lehetõségének kizárása,
 a hermetikus tér épségének megõrzése,
 a radioaktív kibocsátások mértékének
csökkentése.

tõ problémákat, illetve azok megoldásának
módját.
Javasolták az áoku kiterjesztését az öszszes üzemállapotra és a pihentetõ medencére, valamint egy súlyosbaleset-kezelési
útmutató rendszer létrehozását és bevezetését. Az üzemviteli személyzet számára
készítendõ útmutatók mellett a kialakított baleset-kezelési stratégiában megneveztek több szükséges biztonságnövelõ intézkedést és mûszaki átalakítást is, amelyek tervezett megvalósítását idõben is
ütemezték, a teendõket két prioritási csoportba sorolták:
Az 1. prioritás azonosítható azokkal a
célokkal, amelyeket a paksi atomerõmûben akkor is meg kell valósítani, ha a blokkok üzemidejét nem hosszabbítják meg.
A 2. prioritású csomaghoz azok a mûszaki módosítások és egyéb intézkedések tartoznak, amelyek bevezetése csak akkor tör-

ténik meg, ha a blokkok üzemidõ-hosszabbításának kérdése pozitívan eldõl.
Fentiek alapján a Paksi Atomerõmû Zrt.
baleset-kezelési stratégiájából adódó 1. prioritású teendõk a következõképpen vázolhatóak:
 A primer köri nyomásmentesítés megbízható végrehajtásához a térfogat-kompenzátor biztonsági szelepéhez autonóm
villamos betáplálás létesítése.
 A hidrogénkezelés megvalósításához
blokkonként mintegy 30 darab, nagy teljesítményû baleseti rekombinátor installálása.
 Reaktorakna-elárasztás, reaktortartály
külsõ hûtése, aknaajtó megerõsítése.
 Új baleseti mûszerezés installálása.
A leállási üzemállapotokra és a súlyos
baleseti helyzetek kezelésére szolgáló útmutatórendszer elkészítésére a PA Zrt. köz-

beszerzési eljárást írt ki, amelyet az évekkel korábban az áoku-csomag kialakításában is közremûködõ Westinghouse cég
nyert el. A Westinghouse rendelkezik olyan
útmutatórendszerrel, amely logikailag,
stratégiailag szervesen kapcsolódik az
áoku-csomaghoz, hiszen erre épül, így a
balesetkezelés paksi kiteljesítése ugyanazon szellemben és stratégiában folytatódhatott, mint a már használatban lévõ áoku.
Az újabb Westinghouse-PA Zrt. közös
munka 2006 decemberében vette kezdetét. Az egységes stratégia szellemében az
áoku egyes utasításai közvetlen kapcsolatot, áttérési pontokat képeznek a súlyosbaleset-kezelési útmutatókhoz, ahol az
áokuban megkezdett, ún. preventív mûveleteket a zónasérülés bekövetkezte után következménycsökkentõ beavatkozások követik. A használatban lévõ áoku is tartalmaz már a tervezésen túli üzemzavarok

Biztosítéki felügyelet II.
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 safeguards-programjával, tevékenységégével kapcsolatban.

2. Tájékoztató a nukleáris biztosítékok rendszereirõl
2.1. Teljes körû biztosítéki egyezmény – hagyományos
biztosítéki rendszer
A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerzõdés, az úgynevezett Atomsorompó Szerzõdés végrehajtásának biztosítékaként a részes államok
nukleáris tevékenységüket nemzetközi ellenõrzés alá helyezték, és errõl egyenként vagy más államokkal közösen
egyezményt kötöttek a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ). Háromféle biztosítéki (safeguards) egyezmény létezik. Az országok többsége – köztük hazánk is
– a teljes körû biztosítéki egyezményt (comprehensive
safeguards agreement) írta alá. A teljes körû biztosítéki
egyezmények megkövetelik az aláíró országoktól, hogy a
NAÜ ellenõrzése alá helyezzék az ország területén végzett békés célú nukleáris tevékenységben felhasznált nukleáris anyagokat (urán, plutónium, tórium). (Meg kell jegyezni, hogy egyes országok csak az importált anyagra,
illetve technológiára tették lehetõvé a NAÜ ellenõrzését.)
Ezek a biztosítéki egyezmények elõírják a nukleáris
anyagok országos nyilvántartási és ellenõrzési rendszerének létrehozását és mûködtetését. Az egyezmények alapján az országok kötelesek az országban található nukleáris anyagokról, azok mozgásáról és készletérõl, valamint

nukleáris tevékenységérõl a NAÜ-t szabályozott módon
és idõben értesíteni. A teljes körû biztosítéki egyezmény
(szakzsargonban: hagyományos biztosítéki rendszer) alapján az NAÜ ellenõrzési jogosultsága a bejelentett nukleáris anyagok és tevékenységek verifikálására terjed ki. Ennek keretében a NAÜ ellenõrzi az országok jelentéseinek
pontosságát (például azt, hogy a nukleáris anyagok fajtáját és mennyiségét pontosan jelentették-e be). Az egyezmények szerinti ellenõrzések alapján a NAÜ arról tud garanciát adni a nemzetközi közösségnek, hogy egy adott ország
által bejelentett tevékenység során alkalmazott nukleáris
anyagok kizárólag békés célokra kerülnek felhasználásra.
A teljes körû biztosítéki egyezmény azonban nem jogosítja fel a NAÜ-t arra, hogy ellenõrizhesse az országok által

benyújtott jelentések teljességét (például azt, hogy az ország minden nukleáris anyagot bejelentett-e a NAÜ-nek.)
2.2. Kiegészítõ jegyzõkönyv
Az Öböl-háború utáni iraki események – valamint késõbb a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban feltárt
események – még inkább világossá tették, hogy a NAÜ
meglévõ ellenõrzési rendszere csak a bejelentett nukleáris
tevékenységek ellenõrzésére összpontosít. Ezen hiányosság
felismerése a nemzetközi közösséget arra sarkallta, hogy
számos új intézkedést hozzon a rendszer erõsítése érdekében. Az intézkedések eredményeként dolgozták ki a Kiegészítõ Jegyzõkönyv modellszövegét, amelyet a NAÜ Kormányzótanácsa 1997 májusában fogadott el, és amely eszközként szolgált a meglévõ biztosítéki rendszer hatékonyabbá tételére. A Kiegészítõ Jegyzõkönyv – azzal, hogy további jogokkal ruházza fel a NAÜ-t – elõsegíti, hogy a NAÜ
fel tudja tárni a be nem jelentett nukleáris anyagokat és tevékenységeket is. A kiegészítõ jegyzõkönyv alapján a NAÜ
részletesebb információ-szolgáltatást kérhet az államok nukleáris, illetve azzal kapcsolatos tevékenységérõl; továbbá
hozzáférést kérhet a teljes körû biztosítéki egyezmény hatálya alá nem tartozó létesítményekhez és helyszínekhez is.
A hagyományos biztosítéki rendszerben alkalmazott nukleáris méréstechnika mellett olyan új technikák és módszerek alkalmazásai is helyet kapnak a NAÜ ellenõrzési tevékenységében, mint mûholdfelvételek, környezeti minták kiértékelése, valamint telephelytérképek és épületleírások ellenõrzése. Az országok nukleáris tevékenységének felméréséhez az adott ország nukleárisanyag-jelentései és a nukleáris tevékenységekre vonatkozó információ mellett a NAÜ
felhasználja a nyitott információforrások: a sajtó, tudományos fórumok és publikációk adatait is.
Mindezek következtében, azokban az országokban,
ahol mind a teljes körû biztosítéki egyezmény, mind pedig a kiegészítõ jegyzõkönyv hatályban van, a NAÜ nemcsak olyan következtetést tud levonni – és ezáltal hiteles
garanciát nyújtani –, hogy az adott országban a bejelentett nukleáris tevékenységben használt nukleáris anyagnak nukleáris fegyverré történõ átirányítására nem került sor, hanem azt is meg tudja állapítani, hogy az országban nincs olyan nukleáris anyag és tevékenység,
amelyet ne jelentettek volna be.
Pásztor Csaba

A súlyosbaleset-kezelési útmutatók terjedelme kitér a leállított, nyitott reaktorban, illetve a pihentetõ medencében esetlegesen bekövetkezõ balesetekre is, ezzel
téve teljessé a blokkon elõfordulható üzemzavarok, illetve balesetek kezelését.
Az üzemzavar-elhárítás, illetve súlyosbaleset-kezelés rendszerének bõvítése jó
alkalmat biztosított arra is, hogy ennek keretében a meglévõ áoku revízióját is elvégezzük. Ennek alapját a Westinghouse tulajdonosi csoport által üzemeltetett atomerõmûvekbõl összegyûjtött információk,
észrevételek, valamint a paksi dokumentációban a bevezetés óta felmerült változtatási igények képezték.
A három szálon futó közös Westinghouse-PA Zrt. munka keretében február végére elkészült az áoku revíziója, május végére pedig összeállnak a súlyosbaleset-kezelési útmutatók is. Ezt követõen kezdõdnek meg a „leállási áoku” munkálatai, amelyek 2009. május végéig tartanak majd.
Közben készül az új dokumentáció oktatási anyaga is az üzemviteli személyzet
számára, majd beindulhat az engedélyeztetési eljárás is, amely elengedhetetlen a
majdani bevezetés elõtt.
(Medgyesy)

Nukleáris
nyomkeresés
mobiltelefonnal?
Indiana Állam, West Lafayette
Egyes amerikai tudósok olyan rendszer kifejlesztésén dolgoznak, amely mobiltelefonokat használna a nukleáris eszközökkel elkövetendõ terrorcselekmények sugárzó anyagainak detektálására és nyomon követésére.
A Purdue Egyetem kutatóinak állítása szerint egy – több millió telefonból álló – hálózattal lefedhetõ lenne az egész ország. A sugárzást érzékelõ szenzorokkal felszerelt készülékek még a maradvány-sugárzóanyagokat is kimutatnák.
Mivel már a mobilokat GPS-technológiával is ellátják, a fenti hálózat nyomkövetõ
funkciókat is elláthat – nyilatkozta Ephraim
Fischbach fizikaprofesszor. Az eszközök kicsik és olcsók lennének, könnyen beépíthetõek lennének laptopba, PDA-ba és mobiltelefonokba. Fischbach professzor azt is említette, hogy az érzékelõk nem mûködnének önállóan. A szenzorok együttes mûködését szoftveres analízissel kombinálnák,
hogy biztosan detektálják a sugárforrást. A
rendszer egy adatközpontba továbbítaná a
jeleket. Az adatközpont értesítené a feldolgozott információkról a hatóságokat anélkül, hogy magát a telefont magánál tartó
személyt riadóztatná.
Ha például egy bombagyártás céljára radioaktív anyagokat szállító gépkocsi elhalad
az emberek mellett, azok telefonjai egymástól függetlenül jeleket küldenének a központi parancsnokságra, lehetõvé téve a hatóságok számára a nyomkövetést. A technológiához kapcsolódó szabadalmi jogokat a
Purdue Kutatási Alapítvány birtokolja.
Forrás: 1nuclearplace.com/United Press
International, 2008. január, Varga József
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WANO-utóvizsgálat az atomerõmûben
A WANO (Atomerõmûveket Üzemeltetõk Világszövetsége) a tagerõmûvekben, így a Paksi Atomerõmû Zrt.-nél is
rendszeres idõközönként vizsgálatokat
bonyolít le. A WANO partnervizsgálati
programjának célja, hogy a tagerõmûveknek lehetõségük legyen a saját tevékenységüket összehasonlítani a legjobb
nemzetközi tapasztalatokkal egy külsõ, nemzetközi szakemberekbõl álló
vizsgálócsoport által lefolytatott objektív vizsgálat során.

A világszövetség – megalakulását követõen – az elsõ partnervizsgálatát a
paksi atomerõmûben folytatta le 1992
februárjában, melynek utóvizsgálata
1995-ben zajlott.
A WANO Moszkvai Központ (MC)
kezdeményezésére 2004-ben a paksi
atomerõmû felajánlotta, hogy 2005-ben
ismét fogadja a WANO vizsgálócsoportját. Erre a vizsgálatra 2005. november
14. és 25. között került sor.
A WANO-partnervizsgálatok lebo-

nyolítási rendje szerint minden vizsgálatot 1,5-2 év múlva követ egy utóvizsgálat, melynek célja, hogy a vizsgálók
a helyszínen gyõzõdjenek meg az eredeti vizsgálatuk során megállapított hiányosságok erõmû általi kezelésének
eredményességérõl.
A paksi atomerõmûben a WANO
Moszkvai Központjával lefolytatott elõzetes egyeztetés alapján az utóvizsgálatra 2008. február 18-22. között került
sor. A vizsgálócsoport 6 tagja a 2005.

évi partnervizsgálat során megtekintett területeken végzett ellenõrzést. A
munkacsoport tagjai helyszíni bejárásokat, ellenõrzéseket és személyes interjúkat tartottak.
A WANO-utóvizsgálat során a szakértõk a 2005. évi vizsgálatot követõen javasolt 19 javítandó terület (pl. üzemviteli személyzet kommunikációja;
berendezésjelölés; vegyészeti folyamatos analitikai rendszer mûködése; vezetõi ellenõrzési tevékenység egységesíté-

se) intézkedéseinek hatékonyságát értékelték. Minden területen jelentõs elõrehaladást tapasztaltak az intézkedések végrehajtása, illetve eredményessége terén.
A vizsgálócsoport a tûzvédelem területén olyan pozitív gyakorlatot (videooktatási anyagok alkalmazása) állapított
meg, amelyet követendõ tapasztalatként kíván feltüntetni a WANO weboldalán, és alkalmazásra javasol a többi erõmû részére.

Sikeres volt a WANO-utóvizsgálat
2008. február 18-22. között
a WANO (Atomerõmû Üzemeltetõk Világszövetsége)
a Moszkvai Központ (MC)
szervezésében utóvizsgálatot tartott a paksi atomerõmûben. A program célja annak visszaellenõrzése volt,
hogy a 2005. novemberi
vizsgálaton meghatározott
19 fejlesztendõ területen milyen elõrehaladás történt.
A hétfõ reggeli megnyitó és a
péntek délutáni záróértekezlet
között a hat vizsgáló szakember
kimondottan a másfél évvel ezelõtti észrevételekre koncentrált.
Komoly felkészülés és elõkészítés, szervezés elõzte meg Paksra
érkezésüket, és kemény munkát
követelt, hogy a négy és fél nap
alatt minden információt beszerezzen a WANO-csoport. A team

vezetõje, Jaroslav Holubec, a Mohi Atomerõmû igazgatója, valamint Marian Falis, Reijo
Granbacka, Alekszej Poljakov,
Szergej Kezin, Vaclav Hanus és a
paksi partnerek és szervezõk,
segítõk kemény, de sikeres hetet
tudhatnak maguk mögött.
A záróértekezleten a WANOteam tagjai bemutatták, milyen
elõrehaladást észleltek a korábbi
javítandó területeken. Tíz ilyen terület lezártnak tekinthetõ, míg a
többiben a kielégítõ elõrehaladás
mellett folytatni kell a munkát. Elismerték a paksi partnerek és a
szervezõk készséges, színvonalas
közremûködését. Holubec úr átadta Kovács József vezérigazgatónak a jelentésüket. Jelezte, hogy a
WANO-csoport nagyra értékelte
a Paksi Atomerõmû Zrt. nyitottságát, az elvégzett minõségi munkát
és a melegszívû vendéglátást, a
magas szintû szervezést.

Kovács József válaszában aláhúzta, rendkívül fontosak az
ilyen vizsgálatok, hiszen a nukleáris ipar nagy tapasztalatú
szakemberei mutatnak objektív
képet arról, hova jutott az erõmû, és adnak megerõsítést arról, hogy jó irányban haladunk.
Az észrevételek mellett nem lehet elmenni, a tanácsokat megfogadva folyamatosan fejlõdni
kell a biztonságos mûködés érdekében.
Jaroslav Holubec urat, a
WANO partneri utóvizsgálati
csoport vezetõjét kérdeztük paksi benyomásairól.
– Mi volt a célja a mostani utóvizsgálatnak mindössze másfél évvel a 2005. novemberi ittlétükhöz képest?
– Ez a folyamat elég szigorúan rögzített. A feladat annak értékelése volt, hogy milyen intéz-

kedéseket tett az erõmû az akkor
meghatározott fejlesztendõ területeken, és azok milyen minõségûek, azaz mennyire eredményesek, mennyire képesek a
problémákat orvosolni. Értékeltük, hogy jó úton jár-e az erõmû,
és sikerült-e a tervezett intézkedéseket megvalósítani.
– Ez alkalommal mindössze
hat vizsgálónak csak egy szûk
hete volt ellenõrizni. Elég volt
ez a sikeres munkához?
– Valóban rövid volt az idõnk,
de elégségesnek bizonyult. A 19
javítandó terület 6 vizsgálóra
oszlott el, azaz statisztikailag
mintegy 3 terület jutott egy
teamtagnak az 5 napra. Arra
koncentráltunk, hogy az adott
területen megfelelõen eredményes volt-e az elvégzett munka,
a megtett intézkedés. A feladatot
sikeresen elvégeztük.

– A WANO alapelveinek megfelelõen a vizsgálat eredménye
bizalmas, csak a két félre tartozik. Mégis, tudna-e egy általános értékelést adni a tapasztaltakról?
– A paksi atomerõmû részérõl
látott visszacsatolást jónak ítéltük, a 2005 óta eltelt idõ alatt kiváló munkát végeztek szakembereik. Komoly erõfeszítések
történtek gyakorlatilag minden
területen a javulás érdekében,
de néhány esetben a megkezdett
fejlesztést folytatni kell. De ez
érthetõ is, hiszen több olyan javító intézkedésrõl van szó, amelyek eredményességéhez hoszszabb idõre van szükség.
– Hogyan minõsítené csoportjuk munkáját és együttmûködését a paksi kollégákkal?
– A WANO-team tagjai tapasztalt szakemberek, négyen közü-

lük az elõzõ vizsgálaton is részt
vettek. A paksi partnerek jól ismerik erõmûvüket, szakmailag
igazán kiválóak, és nyitottak voltak a vizsgálat során. Minden
szükséges információt meg tudtunk szerezni, mindenkivel tudtunk találkozni, beszélni, akivel
akartunk.
– Mit üzenne a paksi dolgozóknak?
– Nagyon jól ismerem a paksi
atomerõmûvet és a paksi kollégákat. A nukleáris iparban dolgozni nem egyszerû dolog, nagy
kihívás. Számukra, számunkra
nincs más út, csak a folyamatos
fejlõdés, a magas szintû szakmai
munka, a felmerülõ nehézségek
leküzdése. Kívánok ehhez
Önöknek sok sikert, jó egészséget, kellemes munkahelyi légkört és sok boldogságot a magánéletben!
Hadnagy

WANO-utóvizsgálatra való felkészülés az üzemvitelen
Az idei WANO-utóvizsgálat alkalmával a három évvel ezelõtti
WANO-vizsgálat megállapításainak, az akkor meghatározott feladatok végrehajtásának visszaellenõrzésére került sor. A vizsgálat
középpontjában álló üzemviteli területen az ellenõrzésre való felkészülési tevékenységekrõl Cziczer
János, az üzemviteli fõosztály vezetõje adott tájékoztatást.
– Milyen szempontok alapján kezdõdött a munka?
– Elsõsorban a 2005-ös WANO-vizsgálat során elhatározott intézkedések
végrehajtását vettük alapul, de mivel
várható volt, hogy a WANO-s szakemberek figyelme nem csak a korábbi megállapítások visszaellenõrzésére irányul,
ezért az üzemeltetés valamennyi területét igyekeztünk áttekinteni. A felkészülés tulajdonképpen nem most kezdõdött, hanem a korábbi vizsgálat eredményének megszületésekor, hisz azóta
folyamatosan dolgoztunk a feladatok
megoldásán. Most értünk a végéhez,
ahol igyekeztünk még minden lehetségest megtenni a jobb eredmény érdekében.
– Milyen feladatokat érintett a felkészülés?

– Kiemelt feladatként foglalkoztunk
a személyzet tevékenységével. Áttekintettük az üzemviteli személyzet dokumentációval való ellátottságát, a dokumentációk használatát, minõségét és
érvényességét. Oktatások keretében folyamatosan felhívtuk a figyelmet a
munkavégzések szabályainak betartására és a munkavégzések elõtti eligazítások fontosságára. A hatósági vizsgás
személyzet részére szervezett központi oktatáson magam is tartottam elõadást, amelynek fõ témája a munkavégzés elõtti eligazítás és a kommunikáció
volt. Ennek keretében áttekintettük a
szabályozási rendszerünk erre vonatkozó utasításait, a napi gyakorlati követelményeket, elvárásokat.
Nagy hangsúlyt helyeztünk a kommunikációra, ami a WANO-vizsgálatnak is egy kiemelt szempontja volt. Fontosnak tartjuk az operatív üzemviteli
tevékenység végrehajtása során az ún.
háromutas kommunikáció (utasítás kiadása – vétele – visszacsatolása) alkalmazását, amivel már évek óta foglalkozunk a szimulátorgyakorlatokon, vizsgákon is. A kommunikáció az a terület,
ami soha nem lehet tökéletes, hisz folyamatosan változik a személyzet öszszetétele, és környezeti tényezõk is befolyásolják. Ez nálunk azért is kiemelt
figyelmet igényel, mert az utóbbi idõben elég nagy volt a személyzet fluktu-

ációja. Sokan mentek nyugdíjba, helyettük újak jöttek, akikkel újra és újra ki
kellett alakítani, meg kellett ismertetni
a megfelelõ információcserét, a helyes
kommunikációt.
Nagy figyelmet fordítottunk továbbá az üzemi terület rendjére. Természetesen valamennyi szakterület, így a
karbantartó és létesítõ szervezetek is
áttekintették a saját környezetüket, az
általuk felügyelt munkaterületeket. Az
elmúlt év õszén az üzemi terület teljes
egészére kiterjedõ vezetõi ellenõrzéseket tartottunk, amelyek elõre meg-

határozott ütemterv szerint a karbantartó, létesítõ, biztonsági, szolgáltatási, illetve üzemeltetõ szervezetek vezetõinek és munkatársainak részvételével történtek. Igyekeztünk „WANOszemmel” vizsgálni a területeket, aminek eredményeként nagyszámú feladatot rögzítettünk, és a WANOutóvizsgálat elõtti utolsó két hétben
ezek végrehajtását ellenõriztük. A
visszaellenõrzéseket a korábbi években már bevált, célirányos, ún. „kommandó akció” keretében hajtottuk végre egy olyan csapattal, ami a feltárt
problémákat azonnal kezelte, így például az esetlegesen talált hulladékok
eltávolításáról gondoskodott. Akciónk
eredményeként nagy mennyiségû hulladékot gyûjtöttünk össze az ellenõrzött zónában, amely feldolgozása jelentõs feladatot jelentett a karbantartó szervezeteknek, valamint a vegyészeti fõosztályhoz tartozó hulladékkezelési szakterület és a minõsítést végzõ dozimetria számára. A visszaellenõrzésre fordított egy hét alatt az általában szokásos egy havi szilárd hulladék összegyûjtésére, feldolgozására
került sor. Tervezzük, hogy a jövõben
elõre meghatározott gyakorisággal tartunk ilyen „kommandó” jellegû ellenõrzéseket, mert ezzel a területi rend jelenlegi jó állapotát fenntarthatjuk,
színvonalát tovább fokozhatjuk.

– Milyen eredménye lett ennek a
munkának? Az utóvizsgálat hogyan
értékelte?
– A WANO 0, 1, 2 és 3-as értékelési
szintjét tekintve a paksi atomerõmû különbözõ szakterületei a legmagasabb,
2-es és 3-as minõsítéseket kapták. A 3as minõsítés a legjobb, mert itt a korábban meghatározott feladatokat megoldottnak tekintik. A 2-es szint alapján
pedig az elkezdett feladatok végrehajtása jó úton halad, amit folytatni kell.
Ilyen például a kommunikáció, amit soha nem lehet megoldottnak tekinteni,
ezért ez soha nem lesz 3-as szint. A
kommunikációnak állandóan napirenden kell lennie, nem lehet befejezettként kezelni.
A WANO-utóvizsgálat során az üzemviteli területen Szõke Attila és dr.
Schunk János volt a kapcsolattartó a
vizsgáló személyekkel. Közremûködésükkel jelentõs mértékben hozzájárultak a sikeres vizsgálat végrehajtásához.
Az utóvizsgálati értékelést tekintve
az ellenõrzés számunkra pozitívan zárult. A területi renddel kapcsolatban
a magam részérõl elégedett vagyok.
Sikerült a korábbi szintet megtartanunk, és remélem, hogy a továbbiakban a WANO-vizsgálattól függetlenül
további javulást is sikerül ezen a területen elérnünk.
Lovásziné Anna
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PIME 2008 Konferencia
Huszadik alkalommal, és már
második alkalommal Prágában
tartotta legnagyobb kommunikációs konferenciáját a nukleáris
ipar.
Részvénytársaságunkat
Enyedi Bernadett, Mittler István
és Varga József képviselte. Az Országos Atomenergia-hivatal delegáltja Besenyei Gáborné volt.
A WIN magyar oldalát Kissné G.
Ludmilla képviselte. A Magyar
Nukleáris Társaság képviseletében Silye Judit, míg a Magyar
Atomfórum Egyesület képviseletében Czibolya László vett részt
a rendezvényen. A nukleáris tájékoztatás hatékonyabbá tételét
szorgalmazó rendezvényen közel
száznyolcvan szakember jelent
meg a világ minden tájáról.
A konferencia néhány érdekes elõadására szeretném felhívni a figyelmet. A
nyitórendezvényen szólalt fel a Cseh
Elektromos Mûvek vezérigazgatója. Elõadásában beszámolt a cseh lakosságnak
az atomenergiához való pozitív viszonyáról (évente kb. ötvenezer látogató fordul meg a két atomerõmû látogatóközpontjaiban, 60%-os a lakossági elfogadottság). Cégük a nyolcadik helyen áll az
európai villamosenergia-ipari cégek
rangsorában. Az ország ipari és kereskedelmi minisztere az aktuális politikai
események miatt lemondta a részvételt.
Dr. Brian Cox (a Manchesteri Egyetem és
CERN munkatársa) a célorientált kommunikáció vizsgálatának furcsa eredményeit ismertette. Azt eddig is tudtuk,
hogy a lakosság és a döntéshozók többsége nukleárisan képzetlen. Ismert az
is, hogy kevés a visszacsatolás: a tudomány beszél – a közönség hallgatja. Érdekes viszont, hogy nincs konkrét öszszefüggés a tudás és tudomány támogatottsága között. Nehezen oldható fel az a

probléma is, hogy ha már tudunk valamit, nehéz elképzelni annak nem tudását. További kutatások szükségesek a
hatékonyabb kommunikáció érdekében.
A rendezõ ország külön lehetõséget kap
minden alkalommal a bemutatkozásra.
A cseh kollégáktól (Marie Dufkova és Vera Sumberova) megtudhattuk, hogy
2020-ban kb. 60-70 TWh termelési hiány várható az országban. Ebbõl 40-50
TWh mennyiséget szenes atomerõmûvi
termeléssel próbálnak fedezni. Konkrétan nem került szóba új nukleáris blokkok építése, de korábban már éreztették
ilyen szándékukat. A nagy aktivitású radioaktív hulladékok kezelésének jelenlegi helyzetén kívül megismerhettük a jövõt is. Terveik szerint 2030-ra mûködni
fog a föld alatti kutatólétesítmény, és

2065-re teszik a végleges tároló üzembe
lépését. Megtudhattuk még, hogy a hazai nukleáris ipar az elmúlt tizenöt évben közel 100 millió koronát fordított a
szakoktatásra.
Újdonság volt a kommunikáció megközelítése David Ropiek részérõl, aki az
egyik legfontosabb összetevõ – az érzékelés – fiziológiai jelentõségérõl beszélt.
Egy másik szekcióban a digitális befolyásolás – mint napjaink új jelensége –
került szóba. Ennek mindnyájan szerzõi
és elviselõi is vagyunk egyszerre, ugyanis az úgynevezett szociális média ott van
szinte mindenki otthonában Képeket, híreket, adatokat, videókat adunk (sokszor
kéretlenül) magunkról másoknak, illetve kapjuk is azokat (iwiw, Second Life,
You Tube). Még nincs egységes álláspont

a haszon és a veszély megítélésében
ezeknél a forrásoknál.
Hallhattunk még általában a nukleáris
szervezetek szervezeti fejlesztéseirõl, az
új reaktortípusokkal kapcsolatos eredményekrõl, a nukleáris energiát még
nem használó országok szakmai segítésérõl és bátorításáról. Ha az üzemeltetõ
országokat vesszük számba, akkor jelenleg 4 milliárd embert érint az atomenergia. Az érdeklõdõ országok összlakossága 1,4 milliárd – elképesztõ lehetõségek mindkét oldalon! Pozitív értékelést kapott a még igazán nem létezõ alacsonyszén-technológia. A tervek szerint
2012-ben kezdõdhet el a nátriumhûtésû
reaktor építése, 2020-ra várják az üzemeltetés kezdetét. Egy fontos prognózist
hallhattunk még, 2030-ra kb. 630 ezer

MW kapacitással rendelkezik majd a
nemzetközi nukleáris csapat (jelenleg
kb. 370 ezer W).
A konferencia után szakmai kirándulások várták az érdeklõdõket. A magyar
kontingens többsége – másokkal együtt
– a Prágai Mûszaki Egyetem oktatóreaktorát választotta, ahol részletesen tájékoztattak bennünket a létesítmény
mûködésérõl, fõbb jellemzõirõl. A harminc éve mûködõ reaktor oktatási és kutatási célokat egyaránt szolgál, a nemzetközi szakembergárda számára is nyitott. A reaktor alapvetõen 1 kW teljesítményû, de hatósági engedéllyel (pl. besugárzási kísérletek esetén) 3 kW-ig is
terhelhetõ. Modernizált vezénylõvel, komoly számítástechnikai háttérrel bír, hiszen az üzembe helyezéskor beszerelt
rendszerek már nem feleltek meg a mai
igényeknek. Bemutattak egy indítást is
számunkra, majd a létesítmény minden
részét megnézhettük. Az egész látogatást végigkísérte a személyi beléptetés,
szokásos be- és kiöltözés, dozimetriai ellenõrzés szigorú rendje. Vezetõnk elmondta még, hogy semmilyen jelentõs
környezeti kibocsátásuk nem volt az
üzemeltetés kezdete óta. A létesítmény
különben Prága külvárosi részén, lakóövezetben helyezkedik el, a helyi lakosság sem emelt eddig kifogást a kis reaktor ellen.
Mivel egy cseh geológus ismerõsöm a
radioaktív hulladékok elhelyezését felügyelõ hatóságnál dolgozik, meglátogattam a cégnek a Prága központjában található látogatóközpontját. Itt bemutatják az érdeklõdõknek a radioaktív hulladékok teljes életútját, a csehországi
eredményeket és lehetõségeket, a globális helyzetet és legújabb eredményeket.
A konferencia elõadásai közötti szünetekben alkalom nyílt poszterek megtekintésére, tájékoztató anyagok begyûjtésére is. Ez utóbbiak a TLK-ban az érdeklõdõk számára hozzáférhetõk.
Varga József

Zöldjelentés a világ nukleáris iparának helyzetérõl, 2007
(Az atomenergetika zöldszemszögbõl)
Ahhoz, hogy reálisan meg tudjuk ítélni az atomenergetika perspektíváit,
ismerni kell az ellentábor véleményét is. Az európai Zöldpárt és az European Free Alliance közös kiadásában nemrég megjelent a „Jelentés a világ
nukleáris iparának helyzetérõl, 2007” (World Industry Status Report
2007). Az elsõ ilyen kiadvány a washingtoni Worldwatch Institute, a WISEParis és a Greenpeace közös munkájaként látott napvilágot 1992-ben, ezt
aktualizálták 2004-ben, majd tavaly. A jelentés célja, hogy zöldszemszögbõl szilárd alapot biztosítson a nukleáris ipar perspektíváinak elemzéséhez és a megfelelõ információval alátámasztott döntéshozatalhoz.
Az alábbiakban ismertetem az anyag fõbb megállapításait, amely kritika
alá veszi a küszöbönálló nukleáris reneszánsz valódiságát.
2007. november 1-jén 439 atomreaktor mûködött szerte a világon, ez öttel kevesebb, mint öt éve. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ)
adatai szerint jelenleg 32 blokk áll építés alatt, ez 20%-kal kevesebb, mint
a 90-es évek végén. 1989-ben 177 reaktor üzemelt az EU-27-ben, ez 2007ig 146-ra csökkent.
2000-ben a beépített nukleárisenergia-termelõ kapacitás 352 GW körül
mozgott, a NAÜ a 70-es években 4450 GW-ot jósolt erre az idõre. A reaktorok számának csökkenése ellenére a beépített kapacitás nõtt a teljesítmény növelésére irányuló intézkedések következtében, ezzel a módszerrel egyedül az Egyesült Államokban 4,7 GW-tal sikerült növelni a kapacitást, hasonló tendencia figyelhetõ meg Európában is. A jelenleg üzemelõ
439 reaktorblokk névleges teljesítménye összesen 371 GW, a nukleáris
energia szolgáltatja a világ áramtermelésének 16%-át, részesedése a
primer energiafogyasztásban 6%, ami kevesebb, mint a vízenergia
részaránya. Összehasonlításként ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy
a világ villamosenergia-termelõ kapacitása 135 GW-tal nõ évente. Ön-

A világon működő atomreaktorok száma és az összkapacitás (GWe)
1956 és 2007 között

A világ nukleárisenergia-termelése (TWh) 2006-ban országonként

magában a szélenergia-termelõ kapacitás 13,3 GW-tal nõtt évente 2004
és 2006 között, ami 6,5-szerese a nukleáris kapacitás növekményének.
Az atomerõmûvek átlagos életkora 23 év, a reaktorok tervezett élettartama átlagosan 40 év. Figyelembe véve a tényt, hogy ilyen feltételek mellett 2007 és 2015 között 90 blokkot kell majd leállítani és jelenleg 32 blokk
építése van folyamatban, ahhoz, hogy a jelenlegi reaktorok számát szinten lehessen tartani, újabb 58 reaktor építésére lenne szükség a következõ
7 évben. Sõt mi több, a következõ évtizedben – 2025-ig – összesen 192 új
blokkot kellene megépíteni 168 GW teljesítménnyel a jelenlegi status quo
fenntartásához. Hasonló logika mentén vizsgálva a dolgokat 2007 és 2030
között 338 kiöregedõ reaktort kellene újjal helyettesíteni, hogy a ma
üzemelõ blokkok számát szinten lehessen tartani. A jelenlegi nukleáris
ipari növekedés nem tükrözi ezt a szükséges tendenciát, és még Kína és
India látványos fejlesztései sem tudják megváltoztatni a jelenleg inkább
a nukleáris energetika részarányának zsugorodását jelzõ trendet.
További hátráltató tényezõ az atomerõmûvek engedélyeztetésének
körülményessége, amelyen ugyan az utóbbi idõben javítottak az Egyesült
Államokban és az Egyesült Királyságban, azonban az a demokratikus döntéshozatali folyamat követelményei miatt még így is hosszadalmas. Nem
köztudott, de a magasfeszültségû hálózat tervezése, engedélyeztetése és
megépítése az új atomerõmû telephelyéig ugyanolyan hosszú ideig tart,
mint magának az erõmûnek az építése.
Az egyik legnagyobb kihívás a szakmai tudás masszív leépülése a nukleáris iparban, a képzett személyzet, a felkészült szakmunkások,
laborszemélyzet, mérnökök, tudósok biztosítása az új nukleáris fellendüléshez. A világ vezetõ atomenergetikájával rendelkezõ országokban, az USA-ban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban 2015-ig az

atomerõmûvek személyzetének 40-50%-a nyugdíjas korú lesz. Az
egyetemisták, fiatal szakemberek motivációja a szakma irányába minimális. Az Egyesült Királyságban például 2002-ben egyetlen nukleáris
mérnökképzési kurzust sem tartottak. Németországban a helyzet egyenesen drámai, 1993-ban még 93-an kaptak nukleáris vonatkozású
diplomát, 1998-ban egyetlen egy hallgató sem, 1997 és 2002 között kettõ
darab diák végezte el sikeresen nukleáris tanulmányait. Jelenleg összesen ötvenen látogatnak nukleáris tematikájú szakokat. Ilyen helyzetben
a megjövendölt nukleáris reneszánsz szakmai alapjainak biztosítása enyhén szólva kétséges.
A nukleáris gépgyártás teljesítménye a 80-as évekhez képest mára
zuhanásszerûen visszaesett. Az Egyesült Államokban például a hajdani
400 nukleáris ipari gyártóból mindössze mintegy 80 maradt meg. A szûk
keresztmetszeteket jelzi, hogy a reaktortartályok gyártásához szükséges
minõségi speciális kovácsolt acélgyûrûk gyártására jelenleg a világon
mindössze egyetlen cég, a Japan Steel Works, Limited (JSW) képes, kapacitása 12 reaktortartály legyártásához elegendõ évente, bár tervezik a kapacitások fejlesztését. Az atomerõmûvek építésének nehézségeit jelzi,
hogy a francia AREVA mintaprojektje, a finnországi Olkiluotóban megvalósuló III. generációs EPR-1600 építése jelenleg csaknem kétéves késésben van, és a költségei 1,5 milliárd euróval meghaladják a tervezettet.
Végül a szerzõk a felsorolt tényekbõl levonva a következtetést azzal a
megállapítással zárják a jelentést, hogy a sokszor hangoztatott nukleáris
újjászületés helyett jelenleg inkább az atomkor alkonya, semmint a hajnala figyelhetõ meg.
A World Nuclear Industry Report nyomán:
Dr. Szerbin Pável EU-szakértõ
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Zenesaro(c)k
Munkatársaink, akik zenélnek.

A dobos: Görföl Péter

A Fiatalok a Nukleáris Energetikáért (Fine) 2008. február 15-17-én
megtartotta szokásos szakmai hétvégéjét a hagyományoktól eltérõen
a veszprémi Péter Pál Panzióban.

„Sziasztok! Egy csomó dolog történt velünk mostanában, felvettünk egy négy számos demót, és
ennek hatására megváltoztattuk
a nevünket is! Úgy gondoltuk,
a régi nevünk már nem igazán
passzol a zenénkhez. Az új nevünk Force Feedback lesz.”
– Péter, az interneten található idézet
felolvasásával kezdem a beszélgetést
veled. Hogyan kapcsolódik hozzád a
fenti hír?
– Az említett bandának magam is
szaporítom tagjait, konkrétan a dobosa
vagyok. Az idézet azt kívánja hírül adni, hogy a „Sündörgés” nevû zenekarunk 2004 szeptemberétõl új néven
„ragyog” a rockzene viharos egén. Úgy
gondoltuk – más együttesekhez hasonlóan –, hogy az általunk is játszott zenei stílust angol nyelven lehet a legjobban közvetíteni.
– Maradjunk a stílusnál. Hogyan alakult ki a zenei ízlésed, és mi az, amit
ma is kedvelsz?
– Mint az átlag gyerek, sokféle zenét
meghallgattam, hogy aztán megtaláljam a nekem tetszõ stílust. Sokat hallgattam és hallgatom ma is a rock- és a
metálzenéket. Kedvenceim konkrétan
nincsenek, ám az igényesebb zenéket
szívesen „ízlelgetem”. Lehet az akár
rock, akár jazz. Ez határozza meg, hogy
kinek a koncertjére veszek jegyet. A
populáris zenét ma sem kedvelem, így
aztán tájékozatlan vagyok a rádiókból
sugárzott trendi zajokban. Aki már
hallgatott bennünket, tudja, hogy a rock
keményebb mûfaját (hardrock, metál)
ûzzük. Ezekben a kategóriákban folyamatosan jelen van a megújulás lehetõsége, ezért is szeretem.
– Általában ezek az irányzatok a „lázadó stílust” képviselik, akik játszszák, maguk is ezt tükrözik. A vadságot, az öltözködésbeli különcködést,
ezek sokakat meg is botránkoztatnak. Ezzel szemben te egy átlagos
„erõmûbe járó” vagy. Sõt, nem régen
még pelenkacsomagokkal a kezedben is láttalak utazni a buszon. Hogy
indult a dobosságod?
– A sok zenehallgatás kicsalja az emberbõl annak vágyát, hogy maga is a
nagyokhoz hasonlóan játsszon valami-

lyen hangszeren, és dobogóra álljon közönség elõtt. 14 évesen a barátaimmal
szétosztottuk a képzelt hangszereinket, nekem a dob jutott. Amikor otthon
elmondtam, hogy nekem dobosnak
kell lennem, mert ezt vállaltam, hát
nem övezte ováció a lelkesedésem. Addig-addig, míg aztán kaptam egy használt szerkót. Elindultam tudást szerezni a mûfajban. Az elsõ órákat Újváry
Miklóstól kaptam Szekszárdon, ahol
lakom, késõbb Soponyai Józsefnél folytattam. A tanulás évei alatt is csak erõsödött bennem a zene szeretete. 1993ban a szerzett alapképzettségemmel
meghívást kaptam az akkor jól ismert
szekszárdi „Gázló és az ólommadarak”
nevû csapatba. De már akkor érlelõdött bennem is és Nyerki Tamás barátomban is a saját zenét játszó együttes
alakítása. Ugyanebben az évben létre
is hoztuk a Sündörgést. Tagjai a mai
napig többször is változtak, Tamás és
én is kitartóan maradtunk. 2004-tõl a
Force Feedbackkel párhuzamosan a
„Riff-Raff” tribute zenekarban is dobolok. Ez az együttes a rock klasszikusának számító AC/DC számait interpretálja. Ezeket a számokat öröm játszani.
Tudatában vagyunk, hogy más tollával
ékeskedünk és tucatnyi ilyen együttes
létezik, mi egy vagyunk ezek közül. Ja,
és a pelenka. A három hónapos kisfiam igényét elégítem ki, amikor ilyen
csomagokkal látsz.
– Gratulálok! Igen, a zenész életének
sarkalatos pontja a magánélet. Nálatok hogy mûködik?
– Munka és család? 1999-tõl dolgozom a PA Zrt.-nél. Jelenleg a vilo-n léte-

sítményfelelõsként keresem a kenyerem. Élettársam jó partner a zenerajongásomban, csak biztatást kaptam tõle.
A koncertjeinkre rendszeresen eljárt.
Most az anyaszerep vált elsõdlegessé.
Magam is, ha csak tehetem, velük töltöm a szabadidõmet, hogy növeljem ennek nagyságát, vettem egy „gumidob”
szerelést, mellyel nyugodtan gyakorolhatok otthon úgy, hogy nem zavarok
senkit. A megváltozott életforma és a
kötelezettségek az együttes többi tagját
is érintik. Egyre nehezebb a próbákat
és a koncerteket összehozni.
–A stílus, amiben jól érzed magad és
gyakorlod, igen ütõs. A dobos keményen melózik, és szinte aprítja a „fát”.
Ezzel együtt neked mit jelent a zene?
– Számomra a zene hobbi, akár hallgatom, akár játszom. (Mindig csak azt,
ami a saját választásom.) Jó társnak tartom, ami a gondolatokat is kifejezésre
juttatja, ugyanakkor befolyásolja érzelmeinket, hangulatunkat. Az általam választott zene azért is fontos, mert felpörget, és kellemes érzelmi állapotot kölcsönöz nekem. A zene szeretetét ajánlom mindenkinek.
Úgy gondolom, hogy az idõ múlásával sokban változunk, de azok az érzések, melyeket a zene ébresztett bennünk, azokat soha nem felejtjük el.
Ezért aztán sok idõ elteltével is tudjuk,
hogy melyik lemezt tegyük fel ahhoz,
hogy újra érzelmi egyensúlyba kerüljünk. A továbbiakban még sok sikert kívánok neked a rockzene elõadásában
és a gyermeknevelésben.
Szabó Béla

Az MNT elnöksége komoly
programmal készül
A Magyar Nukleáris Társaság
(MNT) elnöksége ez évi elsõ ülését
tartotta február 20-án Budapesten, az Országos Atomenergia-hivatal (OAH) székházában. A szakcsoportok éves beszámolója mellett a fontos tervek, programok voltak napirenden dr. Pázmándi Tamás elnök vezetésével.
A program valójában már az elnökségi
ülés elõtt megkezdõdött a tervezett új,
internetes szakmai folyóirat, a Nukleon
elõkészítésével, melynek szerkesztõbizottságát Cserháti András vezeti. A
„lap” a hazai nukleáris szakmának szeretne lehetõséget nyújtani publikálásra.
A nõi WIN-szakcsoport egy éve új vezetõséggel mûködik – jelezte az MNT-elnökségnek Kiss Ludmila. Sikeres évet
tudhatnak maguk mögött: sok rendezvényen voltak jelen, és sok embert értek el
tájékoztatóikkal. Taglétszámuk növekedett a kilépõket pótló lelkes fiatalokkal.
Dr. Radnóti Katalin tagtársuk Szilárd
Leó-díjas lett. Nemzetközi szinten is tartják a kapcsolatot: 2008-ban a marseille-i
WIN Global találkozóra készülnek.
A tanári szakcsoport vezetésében
tavaly váltás volt – említette Mester

A Fine szakmai
találkozója

András elnök. Büszkék a nagyon sikeres Szilárd Leó fizikaversenyre és a
nyári nukleáris szaktáborra. Idén
mindkét eseményre, akárcsak a többi
programjukra, még jobban szeretnének készülni.
A fúziós szakcsoport új elnököt és alelnököt választott Veres Gábor és Dunai
Dániel személyében. Mint az új elnök
elmondta, az új fúziós Simonyi-díj alapítását nagy eredménynek tartják, melyet elõször Porkoláb Miklós kapott
meg. A szabályok szerint idén a fiatalok
pályázhatnak rá. Új kezdeményezésük
a „wiki” felületû fúziós szógyûjtemény,
amely továbbfejleszthetõ például a fiszsziós területtel. A sikeres szigeti szereplést folytatni szeretnék, ismeretterjesztõ anyagokat gyûjtenek.
A Fine ifjúsági szakcsoport tavaly is
az egyik legaktívabb volt. Fesztiválok,
konferenciák, képzések során végzett
tájékoztató munkát; idén a Szigeten
meg szeretnének újulni – hangoztatta
Kósa Péter újdonsült elnök. Terveik között szerepel egy szakmai kirándulás a
romániai és bulgáriai atomerõmûbe
március végén.
Silye Judit titkár beszámolt az Európai Nukleáris Társaság (ENS) elnökségi ülésérõl, amely új elnökséggel új

helyszínen zajlott. A PIME tájékoztatási konferenciára az MNT a Fine nagyon
színvonalas Sziget-filmjével pályázott,
de az új bírálati rendszer nem neki kedvezett.
A további témák között dr. Sükösd
Csaba elmondta, rendben halad az ENS
szervezésében a budapesti NESTet nukleáris oktatási konferencia. A rendezvényre május 4-8. között kerül sor, már
közel 100 elõadás érkezett. Egyik fontos
témája a találkozónak a tudásmenedzsment.
A nemzetközi nukleáris nyári egyetem (WNU) 2009. augusztusi megszervezésére közös cseh-szlovák-magyar pályázat készül – tájékoztatott Kósa Péter.
A kéthetes tanfolyamon kb. 100 fiatal
vesz részt. Az elõkészítés folyik, meg
kell határozni a konkrét feladatokat.
A Teller-centenárium kapcsán 800
példányt kapnak középiskolák a nagy
tudósról szóló új könyvbõl. Konkrét tájékoztatási igények is jöttek az intézményekbõl, amelyekben fõleg a Fine és
a WIN lesz a partner.
Pázmándi Tamás elnök jelezte, szeretné az MNT munkáját egységesebbé,
átláthatóbbá tenni, valamint erõsíteni
az együttmûködést az Atomfórummal.
Hadnagy

Szombaton az elsõ elõadást Markó Mártontól hallhattuk a spallációs forrásokról, azok ipari alkalmazásáról, illetve a
neutronradiográfia anyagvizsgálati alkalmazásáról. Magyarország akár otthont adhatna az Európai Spallációs Forrásnak (ESS), ami alapköve lehetne egy
nemzetközi jelentõségû K+F szféra hazai kiépítésének.
Nõs Bálint a sajtó közelmúltbeli „érdeklõdése” kapcsán tájékoztatott arról,
hogyan történt a bátaapáti kis és közepes aktivitású hulladékok tárolója építésének elõkészítése, valamint a munkálatokat milyen geológiai kutatások
elõzték meg. A gránitban történõ vágathajtás természetes velejárója a 200 mes mélységben megjelenõ rétegvíz beszivárgása, amit nem szabad összekeverni a nagyságrenddel nagyobb vízbetöréssel. Az elhelyezési rendszer garantálja a hosszú távú biztonságos tárolást,
amelynek egyik alapja az atomerõmûnél is jól ismert mélységi védelem elve.
A nemzetközi nukleáris kitekintést
ismét Boros Ildikó szolgáltatta. 2007ben három atomerõmûvi blokk lépett
üzembe, hét építése pedig megkezdõdött. Az épülõ finn Olkiluoto-3 a tervek
szerint 2010-ben kapcsolódik a hálózatra. A franciaországi Flamanville-3 telephelyen megkezdõdtek az EPR-blokk
reaktorépületének alapozási munkálatai. Romániában 2007 augusztusában
hálózatra kapcsolták a Èernavoda-2
blokkot, továbbá ajánlatokat kértek a 3.
és 4. blokk megépítésére. Nagy-Britanniában a kormány jóváhagyta új atomerõmûvi blokkok építését. Szlovákiában
döntés született a Mohi 3-4. befejezésérõl, illetve új bohunicei blokk építése is
szóba került. Kínában csak 2007-ben 2
db EPR és 4 db AP-1000 blokkra kötöttek szerzõdést.
Mika János tájékoztatott bennünket a
klímaváltozásról, a 2007-es IPCC kormányközi klímaváltozási jelentésrõl.

A globális éghajlati hatások közül a hõmérséklet legvalószínûbb átlagos növekedése 1,4-4,2 °C. Magyarországon
2025-re 0,8 °C-os átlaghõmérséklet-növekedés és 0,6%-os csapadékcsökkenés
várható.
Az romániai-bulgáriai szakmai út
részleteit Csuvár Miklós ismertette.
Azon szeretnénk megtekinteni a èernavodai atomerõmûvet, a Pitestiben található üzemanyaggyárat, illetve a kozloduji atomerõmûvet. A felkészülés keretében Csom Gyula professzor úrtól
hallottunk egy érdekes elõadást a harmadik generációs erõmûvekrõl, azon
belül is részletesebben a CANDU- és a
VVER-1000 blokkok felépítésérõl és
mûködésérõl. Egyebek mellett megtudtuk, hogy a 3. generációs atomerõmûvek építése során a beruházást érintõ
legfõbb követelmények a szabványosított tervezet, gyorsabb engedélyeztetés
és építési idõ, ami csökkenti a fajlagos
beruházási költséget.
Vasárnap reggel Tál Balázs a magfúzió és a fúziós berendezések felépítésének, alapjainak ismertetése után bemutatta az ITER-t és az európai kutatási
program fõbb irányelveit. Elsõdleges
célként említette az égõ plazma elõállítását, megbízható üzem megvalósítását.
Beliczai Botond a paksi atomerõmûben a teljesítménynövelés során alkalmazott üzemanyag-módosításokat ismertette. Az üzemanyagmódosítás célja a 8% teljesítménynöveléshez szükséges tartalék felszabadítása 5 °C szubcsatorna kilépõ hõmérsékletben.
Az EU energiapolitikáját, harmadik
energiacsomagját Kósa Péter ismertette. A három alappillér a versenyképesség, az ellátásbiztonság és a fenntarthatóság-környezetvédelem. Szükséges a
primer energiahordozók forrásdiverzifikációja, illetve a felhasznált primer
energiahordozó alapján egy egészséges
energiamix kialakítása.
A Sziget Fesztiválon való részvétel
fontos feltétele a jó pályázat, amelynek
részletei szintén Veszprémben alakultak ki ötletbörze formájában.
Tarczal-Hadnagy

Tavaszra készül a kertészet
Bár az idõjárás még nem teljesen tükrözi a tavaszi évszak jellegzetességeit,
a kertészetben komoly elõkészületi
munkálatok folynak. Errõl Taricskó Istvánnal, a szolgáltatási osztály kertészeti mûvezetõjével beszélgettünk.
A jó idõ beköszöntével, mint minden évben, idén is gyönyörû virágokkal teszik szebbé munkahelyi környezetünket. A magokat már elvetették,
a tûzdeléseket folyamatosan végzik
az üvegházban. Az éves palántanevelés 70-80 000 db között van. A balatonfüredi, dombori és soproni üdülõtelepek kiszolgálása is innét, Paksról
történik. Az atomerõmû területén, a
nagyobb egynyári virágágyakba begóniát, pistikét, gazániát és vinkát
fognak ültetni, illetve a kihelyezett virágládákba muskátlik kerülnek. Hasonló virágokkal már évek óta díszítik a területet, hiszen a korábbi gyakorlati tapasztalatok alapján a helyi
adottságokat legjobban kedvelõ növényeket palántázzák. Az ültetéshez –

terveik szerint – május 19-tõl kezdenek hozzá – Zsófia, az utolsó fagyosszent napját követõen –, így az idõjárás szeszélyessége már nem okozhat
nagy károkat a virágokban.
Az úgynevezett hagyományos feladatokon kívül nagy kihívást jelent az új
logó virágokból való kirakása, melyhez
komoly elõszámításokat végeztek. Nagyon fontos feltétel, hogy a különbözõ
színû és fajtájú virágok magassága
megegyezzen, valamint a logóban feltüntetett színskála is hasonlítson az eredetire. A régi, paksi atomerõmûves
logóval szemben újdonság még az is,
hogy a napmotívum alatt az „MVM”
mozaikszó is meg fog jelenni. A fõ színek közül a citromsárgát, narancssárgát, fehéret Tagestes (köznapi nevén:
büdöske) virágpalántákból rakják ki, a
kéket pedig Agerátum nevû virágból.
Természetesen a logót kiemelendõ a virágoskert szélére is ültetnek majd attól
eltérõ színû virágokat.
Gyöngyösiné Nyul Petra
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Elõretekintés az ESZI-ben
Eseménydúsan zajlott az élet az év
elsõ két hónapjában az Energetikai Szakközépiskolában. Megtörtént a 2007/2008-as tanév elsõ félévének értékelése, számadás a tanulmányi eredményekrõl, a versenyekrõl, a kollégiumban történtekrõl, a következõ félév feladatairól,
és ami a jövõt tekintve nagy esemény volt, lezajlott a következõ tanévre szóló felvételi vizsga is.
– Mit mutat az I. félév értékelése,
összegzése? – kérdeztem Szabó Béla
igazgató urat.
– Az I. félévet a nappali tagozaton
588 fõs tanulói létszámmal zártuk,
melybõl 208 a lány és 380 a fiú. Levelezõ tagozaton, a gépész és elektrotechnikai technikus csoportban együttesen
26 fõ volt a hallgatói létszám. Nagyon
népszerû volt iskolánkban a tanfolyami
képzés, úgy a saját, mint iskolán kívüli tanulók körében. Jelenleg is több csoport tanul az ECDL számítástechnikai
és a CISCO számítógéphálózat-építõ és
szerelõ tanfolyamon.
Az iskola tanulmányi átlaga, bár kismértékben, de nõtt. Négy egész fölötti a
„húzóosztályok” átlaga, és itt a lányokat,
a közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportot illeti dicséret. Iskolai átlag fölötti
eredményt értek el az informatikusok,
elektrotechnikai technikusok és a
környezetvédelmisek. A gépészosztályoknak sajnos alacsonyabb lett az eredménye. A gyengébben teljesítõ osztályok 3,5es átlagot értek el, ami nem rossz, de itt,
az ESZI-ben mi ennél többet várunk. A teljesítmények ösztönzésére tanulmányi
ösztöndíjpályázatot hoztunk létre, ami
minden tanévben a félévzárás után kerül
kiírásra. Aki egyénileg jól teljesít, tanulmányi eredményétõl függõen 5-tõl
20 ezer forintig terjedõ ösztöndíjat kaphat.
– A diákok mindig élen jártak a különbözõ versenyekben. Ez most is így van?
– Igen, és örömmel mondhatom, hogy
a tanulmányi versenyek egyre népszerûbbek lettek tanulóink körében. Sokan
jelentkeztek az országos középiskolai tanulmányi versenyekre közismereti tan-

program módosítása, az új OKJ-s modulrendszerû képzés bevezetése, valamint az elektronikus napló alkalmazása. Az elektronikus naplót tekintve
most a kísérlet évét éljük. A tesztcsoport
már dolgozott a szoftverrel, jelenleg a
teljes tanári kar oktatása zajlik, a gyakorlati alkalmazás próbájaként pedig
az év végéig párhuzamosan futtatjuk a
papír alapú és az elektronikus naplót is.
Szeptemberben már csak az elektronikus naplót használjuk, amit a szülõk
nagyon várnak, hisz az interneten keresztül otthonról tájékozódhatnak gyermekük tanulmányi eredményérõl és az
esetleges bejegyzésekrõl is.
tárgyakból, a második fordulóba jutottak
matematikából, fizikából és kémiából.
Nagy örömmel mondhatom, hogy az Implom József helyesírási verseny megyei
fordulójában elsõ helyezést ért el tanulónk. A szakmai tanulmányi versenyeken valamennyi szakmacsoportból indult tanuló, összesen 32 fõ. A szakmai
elõkészítõ érettségi tantárgyak versenyének környezetvédelmi, közgazdasági versenyén és az országos protokollversenyen is továbbjutottak tanulóink.
– És mi újság a kollégiumban?
– Tanévkezdéskor 171 kollégistánk
volt, de létszámuk a félév végére csökkent, mivel néhányan bejárósak lettek.
Kollégiumi nevelõink továbbra is nagyon sokat foglalkoznak a diákokkal. A
gyengébb eredményt elérõkre kötelezõ
tanulószoba vár, míg a jó tanulók szabadon osztják be idejüket. A kollégiumban nemcsak saját tanulóinknak, hanem a város más középiskoláiban tanulóknak is tudunk helyet biztosítani,
minden tanévben 20-30 fõig. A kollégium nyáron diákturizmus-szálláshelyként is mûködik, és városi nagyrendezvényeken is kiadjuk a szobákat, amire
nagy igény mutatkozik.
– Mi várható a II. félévben?
– Már most nagyon készülünk az
érettségire és a szakmai vizsgákra, melyekre a jelentkezések megtörténtek, és
a vizsgaidõpontok is meghatározásra
kerültek. Nagy feladatot jelent számunkra a jövõre nézve a pedagógiai

– Mi mondható el a felvételi eredményeirõl?
– Nagyon örülünk, hogy ismét sokan
jelentkeztek iskolánkba, mert ez azt mutatja számunkra, hogy a közvélemény jónak ítéli az iskola hírnevét, az itt folyó
képzést. Több mint kétszeres volt a túljelentkezés. Nem központi, hanem saját
felvételit tartottunk magyar nyelvbõl és
matematikából. Újdonságnak számított a
szóbeli elbeszélgetés, ahol nem a szaktárgyi tudásra voltunk kíváncsiak, hanem a
tanuló kommunikációjára, megjelenésére. Az általános iskolából hozott eredményeket pontszámokra váltottuk. A felvételi maximális pontszáma 110 volt. Jelenleg, amikor ez az interjú készül, még nem
zárult le a felvételi vizsga eredményeinek összesítése és ellenõrzése, de elmondhatom, hogy már most van 8 jelentkezõnk, akik 110 pontot gyûjtöttek. Voltak ugyanis tanulók, akik elõre bizonyították tudásukat, egyrészt úgy, hogy a felvételi elõkészítõn sikeres dolgozatot írtak, másrészt az ESZI által meghirdetett
Palágyi Menyhért matematikaversenyen
az 5 legjobb tanuló közé kerültek, és megkapták a max. 25 pontot.
A fenti összegzés, értékelés arról tanúskodik, hogy aki az ESZI-be jelentkezik, annak biztos tudása lesz, hisz errõl
adnak bizonyságot az eredmények. Tudásukat gyarapítva jól megállják helyüket
az itt végzõk akár technikusként, szakemberként, de az ESZI-ben szerzett pontszámokkal szinte biztos a bekerülés a felsõoktatásba is.
Lovásziné Anna

Minõségi javulás
az internetszolgáltatásban
Az internetszolgáltatásban történt
változásról tájékoztatta szerkesztõségünket Domonkos Sándor, a Magyar Villamos Mûvek Informatika
(MVMI) Zrt. osztályvezetõje, aki kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatások minõségének javítását.
Az MVMI Zrt. vezetõi és alkalmazottai,
mint az MVM-csoport informatikai szolgáltatói fontosnak tartják az IT-szolgáltatások minõségének folyamatos javítását. A magasan képzett szakértõi gárdával rendelkezõ közel százhúsz fõs társaság új színfolt a hazai informatikai piacon. A csupán kétéves MVMI Zrt. célja,
hogy olyan informatikai szolgáltatóként
mûködjön, amely a Magyarországon tevékenykedõ közép- és nagyvállalatok számára reális alternatívát kínál az informatikai rendszereik költséghatékony és kiváló minõségû szolgáltatáskihelyezésére.
A cég kialakítása során felhalmozott értékek és a társaságcsoporton belül korábban szerzett tapasztalatok kellõ garanciát nyújthatnak ahhoz, hogy bármely új szervezet információtechnológiai szükségletét kiváló minõségben tudják
biztosítani. Az MVMI Zrt. legnagyobb és
kiemelt fontosságú partnere a Paksi
Atomerõmû Zrt. és az MVM Zrt. A társaság szolgáltatási portfóliójában már jelenleg is megtalálhatók mindazon informatikai szolgáltatások, melyekre bármely szervezet ügyviteli szempontból
igényt tarthat. Ezek között olyan komplex
szolgáltatások is, mint a csoportszinten
nyújtott SAP alapú üzemgazdasági és az
Oracle Application alapú humán rendszer, az MVM Kontó Zrt. részére szolgáltatott IP-telefónia vagy a Paksi Atomerõmû Zrt. részére PassPort alapon nyújtott
Integrált Mûszaki Rendszer, amely többek között az atomerõmû munkairányítási, karbantartási és mûszaki dokumentálási folyamatait menedzseli. A szolgáltatási palettán az alábbi szolgáltatások
szerepelnek: – Service Desk, – Desktop,
– Nyomtatási szolgáltatások, – IP-telefon,
– Elektronikus levelezés, – Internetszolgáltatás, – Honlapkészítés és intranetszolgáltatás, – Fileszerverszolgáltatás, –
SAP, – Oracle Application humán- és bérrendszer, – Elektronikus dokumentum-

menedzsment, – Szoftver- és hardverbeszerzések, valamint egyéb alkalmazói
rendszerek üzemeltetése. A felsorolt szolgáltatások közül az internetszolgáltatás
terén jelentõs elõrelépésrõl tud beszámolni Domonkos Sándor, az MVMI Zrt. ICThálózatokért felelõs osztályvezetõje.
– Az elmúlt idõszak egyik kiemelt
projektjében az internetszolgáltatás minõségi javítását céloztuk meg. Mint hivatalos internetszolgáltató, nagy teljesítményû és nagy megbízhatóságú eszközöket szereztünk be, és közvetlen alkotó részei lettünk az Internetszolgáltatók Közösségének.

Jelenlegi infrastruktúránk 1 Gbps sebességû magyarországi adatkapcsolattal (BIX), illetve 30 Mbps sebességû
nemzetközi adatkapcsolattal rendelkezik. A közeljövõben a nemzetközi irány
további jelentõs bõvítését tervezzük.
Az informatikai infrastruktúra átalakításának és fejlesztésének következõ
lépéseként a PA Zrt. internetes böngészését biztosító átjáró adatforgalmát
február közepén átterheltük MVMI Zrt.
internet szolgáltatására. Mérési eredményeink alapján az internetes adatforgalom nagyságrendi gyorsulását jelenthetjük be. Természetesen a letöltés
sebessége függ a cél kiszolgáló aktuális
terheltségétõl és a távoli oldal internetes
kapcsolódási sebességétõl is.
Az internetforgalom átalakításában
a közeljövõben további átalakításokat
fogunk végrehajtani, mely a proxyszerver(ek)et, a PA Zrt. honlapját, a levelezést és a közvetlen internetkapcsolatot igénylõ alkalmazások átterhelését
jelenti – tájékoztatatta szerkesztõségünket Domonkos Sándor. MVMI internetszolgáltatásával kapcsolatos észrevételeket továbbra is a 19-19 telefonszámon lehet bejelenteni. Sipos László

Változások a beszállítók minõsítésének végrehajtásában
A Paksi Atomerõmû Zrt. vezetése
2008-ban több változtatást foganatosított a beszállítók – vagyis az
atomerõmû részére a nukleáris biztonságot érintõ terméket vagy szolgáltatást nyújtó külsõ cégek, vállalkozók – minõsítési folyamatának
végrehajtásában. A módosított eljárás, lényegét tekintve, nem különbözik az eddig megszokottaktól, hanem az eredeti célkitûzések pontosabb és hatékonyabb megvalósításának irányába mozdul el.
A változások tágabb kontextusát az
atomerõmû integrált mûködési modelljének 2008. január 1-jével történt bevezetése adja. (Ennek kapcsán 2007. szeptember 26-án egy több elõadásból álló
tájékoztatást tartottunk beszállítóinknak. Az elõadások anyagát írásban is
megküldtük részükre, valamint az
Atomerõmû újság 2007. októberi számában közzétettük a fõ információk
összefoglalását „Tájékoztatás az atomerõmû beszállítói részére az integrált
mûködési modell bevezetésérõl” címmel.) Az irányítási modellváltáson túlmenõen az az általános törekvés is katalizálja a szóban forgó változtatásokat,
amely a nemzetközi atomenergetika terén napjainkra már világos tendenciaként ölt alakot. Ez nem más, mint az
atomerõmûvek minõségügyi szempontrendszerének közelítése az általános
ipari minõségügyi gyakorlathoz, természetesen gondosan szem elõtt tartva a
nukleáris biztonság speciális többletkövetelményeit.

A most bevezetésre kerülõ legfontosabb változást a külsõ auditori erõforrás
megjelenése jelenti a beszállítói auditok végrehajtásában. Ennek értelmében a jövõben a Paksi Atomerõmû Zrt.
által kiválasztott, vizsgáztatott és megbízott külsõ szakemberek is közremûködnek a beszállítói auditokban. Az auditoroknak az atomerõmû speciális követelményeire irányuló felkészülése és
vizsgáztatása lezajlott. Tevékenységük
megkezdése rövid idõn belül várható.
Rendkívül fontos azonban rögzíteni
azt, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. felelõssége a minõsítési rendszer mûködtetése és felügyelete kapcsán semmit sem
változott. A beszállítók minõsítési rendszere változatlanul az atomtörvény és
annak végrehajtási rendeletének elõírásain alapszik. A minõsítési terjedelmeket, vagyis az egyes beszállítók által
teljesítendõ minõségügyi követelményeket a Paksi Atomerõmû Zrt. határozza meg a Nukleáris Biztonsági Szabályzatokból származtatva le. Minden
egyes beszállítói audit esetében egyedi
mérlegelés alapján dõl el, hogy bevonunk-e külsõ erõforrást a végrehajtásba, vagy a saját szakemberrel – ideértve a szakmai auditorokat is – hajtjuk
végre. A folyamat egyébként változatlan lépésekkel, a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen fut le. A bevont
külsõ auditorok munkájának felügyeletére, egyedi mérlegelés alapján – de negyedévente minimum egyszer – a Paksi Atomerõmû Zrt. delegálja a saját auditorát is.
A minõsítési eljárások tekintetében
az Országos Atomenergia-hivatal sze-

repe változatlan. Az engedélyes és a hatóság kapcsolata, kommunikációja változatlan, a hatóság továbbra is a korábbi gyakorlat szerint felügyeli a Paksi
Atomerõmû Zrt. minõsítési eljárásait és
egyben ellenõrzi a minõsített cégek minõségirányítási rendszereit.
A szóban forgó változásokat a „Szállítók nukleáris biztonságszempontú minõsítése” címû eljárásrend kezeli (azonosító kódja: FEL005). A folyamat és annak
eljárásrendje az atomerõmû új integrált
mûködési modelljének részeként, megújult formájában (a szakmai tartalmat
természetesen megõrizve) lépett érvénybe az év elején. Benne a fentiekben ismertetett körülmények mellett további
változások foganatosítására is sor került.
Mindenekelõtt azt kell itt megemlíteni,
hogy nagyobb hangsúlyt helyezünk a
meglévõ tapasztalatok és az éves szállítói értékelések eredményeinek felhasználására. A saját tapasztalataink alap-

ján, illetve az atomerõmû mûködési változásaival összhangban a tervszerû minõségfejlesztés eredményeként pontosabban fogalmazódnak meg a beszállítókkal szembeni követelmények. A minõsítési terület meghatározása ezentúl
differenciáltabb megközelítés alapján
történik. Nagyobb hangsúly kerül például a fõvállalkozói tevékenység feltételei
teljesülésének vizsgálatára, valamint az
alvállalkozók kezelésére, különös tekintettel az alvállalkozók alvállalkozói felé
történõ – azaz a többlépcsõs alvállalkozói láncolaton áthúzódó – követelményérvényesítésre. (Mindennek részletes leírása megtalálható az új PASZIR-ban, az
említett FEL005 számú eljárásrend M03
számú, „Minõsítésre kötelezett szállítók
kritériumjegyzéke” címû mellékletében.) Emellett folyamatban van a kereskedelmi termékek megfelelõsége hatékonyabb értékelésének a kialakítása is.
A cél ennek kapcsán az, hogy a kereske-

delmi (más néven: katalógus) termékek
kiválasztásakor maximálisan érvényesüljenek a nukleáris üzembõl fakadó
speciális követelmények, ugyanakkor feleslegesen ne induljon beszállítói minõsítési eljárás akkor, ha a gyártó a kérésünkre ugyanazt a terméket adja nekünk is, mint bármely más ipari megrendelõje számára. Ebben az esetben a
kiválasztott termék megfelelõségét az
NBSZ 1. kötet szerinti engedélyezési eljárás keretében kell igazolni.
További újdonságot jelent a beszállítók minõsítési folyamatában (illetve a
FEL005 számú eljárásrendben), hogy
ezentúl fokozott visszacsatolásra kerülnek a beszállítók teljesítményébõl származó minõségügyi információk. Idetartoznak például – a fentebb már hivatkozott – az éves szállítói értékelésekben
megjelenõ hiányosságok, a szerzõdésteljesítések során felmerülõ nemmegfelelõségek vagy a sikertelen
gyártómûvi átvételek is. A megújított
gyakorlat szerint a minõsítési eljárásokban mindezek, illetve az azok nyomán hozott helyesbítõ tevékenységek
részletes ellenõrzés alá esnek.
Beszállítóink támogatása, illetve a velük szemben támasztott minõségügyi,
mûszaki követelményeknek való minél
jobb megfelelés céljából hamarosan új
beszállítói weboldalt bocsátunk az érintettek rendelkezésére, amelyen minden
szükséges információ naprakészen
megtalálható lesz. (Az új beszállítói
weboldalról az Atomerõmû újság következõ számában részletesebb tájékoztatást tervezünk közzétenni.)
Prancz Zoltán
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Gondolatok
március
15-én,
a fogyasztók
világnapján
Március 15-én is igaz a „Gondolkodj
globálisan, cselekedj lokálisan” vezérelv. Nem elfeledve a dicsõ százhatvan
évvel ezelõtti március 15-ei eseményeket, most a jövõbe tekintve egy
„húsbavágó” témakörre, a fogyasztóvédelemre szeretném irányítani a figyelmet.
Az Egyesült Nemzetek Szövetsége
(ENSZ) 1985. március 15-ei közgyûlésén döntöttek elsõ ízben a fogyasztóvédelmi irányelvekrõl, így az általános elvek és konkrét tennivalók itt
kerültek rögzítésre. E történelmi tényre emlékezve a világ minden táján
március 15-én tartják a fogyasztók világnapját.
Magyarországon, sajnálatos módon
ez még nem igazán eresztett gyökeret,
így nem véletlen, hogy egy közelmúltbeli felmérés alapján hazánkban a fogyasztók nincsenek tisztában a jogaikkal.
Gondoljuk csak végig, mi, a paksi
atomerõmûben dolgozók nemcsak
villamos energiát elõállító szolgáltatók, hanem életünk nagyobb részében fogyasztók is vagyunk, így sokkal
több figyelmet kellene fordítanunk a
fogyasztói jogok és érdekek érvényesítésére is. Érdemes áttekinteni az
ENSZ Fogyasztói Érdekvédelmi Alapokmányban rögzített alapvetõ fogyasztói jogainkat:
Jogunk van az alapvetõ szükségletekhez, olyan fogyasztási cikkekhez
és szolgáltatásokhoz (megfelelõ élelmiszer, ruházat, lakás, egészségügyi
ellátás, oktatás, higiénia), amelyek a
túlélést biztosítják. Nélkülözhetetlen
jog, a biztonság, az életre és egészségre veszélyes árucikkek és szolgáltatások elleni védelem biztosítása.
Alapvetõ a tájékoztatáshoz, a tisztességtelen és félrevezetõ hirdetés és
címkézés elleni védelemhez, valamint a tények ismertetéséhez és a feltétlen tájékoztatáshoz való jogunk.
Megkerülhetetlen a választáshoz, versenyképes fogyasztási cikkekhez,
szolgáltatásokhoz való jogunk, a követelményeket kielégítõ minõség biztosításával. Kiemelt terület a képviselethez, a fogyasztói érdekek érvényesítéséhez való jogunk, mind a kormányzati politika tervezésében, mind
annak végrehajtásában.
Nem mondhatunk le a kártérítéshez, a rossz minõségû fogyasztási cikkek és a nem megfelelõ szolgáltatások ellentételezéséhez való jogunkról. Fontos a fogyasztók oktatásához,
a megfelelõ tudás és gyakorlat megszerzéséhez való jogunk, ugyanis
csak a tájékozott fogyasztó tudja minõségre serkenteni a szolgáltatót.
Legvégül, de nem utolsó sorban, éljünk az egészséges környezethez, a
félelem- és veszélymentes környezethez való jogunkkal, amely számunkra a méltóságot és a jólétet biztosítja.
A bõvebb információt igénylõk számára, az alábbi két forrásra hívnám
fel a figyelmet: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) mint e témakör
legfõbb állami szervezete (Cím: 1088
Budapest, József krt. 6., tel.: 1/4594800, internet: www.fvf.hu) és az
NFH Dél-dunántúli Regionális Felügyelõség Szekszárdi Kirendeltsége
(Cím: 7100 Szekszárd, Szent I. tér 1113., tel.: 74/501-260, telefax: 74/411749, e-mail: fogyved_ddfszekszard@nfh.hu).
A gondolatmenet zárásaként bízom abban, hogy elfogadják azt a fogyasztóvédelemmel foglalkozó szakemberek által vallott alapigazságot:
Legvédettebb a tájékozott fogyasztó!
Sipos László minõségügyi szakmérnök

Magyar származású
mérnököt díjaztak
Döntöttek a 2008. évi Charles
Stark Draper-díjról, a legrangosabb elismerésrõl, ami a mûszaki
tudományok területén jelen idõpontban a világon elnyerhetõ.
Az idei díjazott a rendszerelmélet
atyjaként ismert Kálmán Rudolf
magyar származású mérnök, a
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet intézeti tanácsának tagja.
Mit kell tudnunk a Charles Stark
Draper-díjról?
A díjat 1988-ban alapította a National Academy of Engineering (USA) az innováció és a gyakorlati alkalmazás területén kiemelkedõt alkotó mérnökök
munkájának elismerése érdekében. Az
akadémiai vezetõk a díjjal Charles Stark
Drapernek kívántak emléket állítani,
aki a giroszkópos navigáció kidolgozója
volt. Nevét a Massachusetts Institute of

2008. március közepétől április közepéig
Március 15. – A Magyar Köztársaság
nemzeti ünnepe, a magyar sajtó napja
1848. március 15-e a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja. A polgári forradalom és szabadságharc célja a Habsburg-uralom
megszüntetése, a függetlenség kivívása
és az alkotmányos berendezkedés megteremtése volt. Március 15-én a sajtószabadság törvényi feltételeinek kiharcolására, folyamatos fejlesztésére is emlékeznek az írott és elektronikus sajtó
magyarországi képviselői.
Március 15. – A fogyasztók világnapja
Az ENSZ 1985. március 15-i közgyűlésén
döntöttek a fogyasztóvédelmi irányelvekről,
melyek általános elveket és konkrét tenni-

Technology (MIT) laboratórium is õrzi:
az érzékelõ- és robotlaboratóriumot még
életében nevezték el róla. Évente egy díjat adnak át, mellyel 500 000 USA dollár jár. A korábbi díjazottak között megtaláljuk az internet, a tranzisztor, az integrált áramkör, a fényvezetõ száloptika,
a számítógépek nyelvei, a mûholdas távközlés és helymeghatározás kifejlesztõit, így az elmúlt évtizedek emberi létformáinak legfõbb alakítóit.
Mit kell tudnunk Kálmán Rudolfról?
1930. május 19-én Budapesten
született, magyar származású amerikai (USA) matematikus és elektromérnök. A Massachusetts
Institute of Technologyn végzett. A
Standford Egyetem
professzora, a Florida Egyetemen a matematikai rendszerek elméletével foglalkozó kutatóközpont vezetõje. A svájci Szövetségi
Mûszaki Fõiskola professzora. Fõ kutatási területe az automatikus irányítások matematikai elmélete, az információelmélet és a nemline-

Aktuális információk, évfordulók
valókat fogalmaztak meg. Emlékezve a Fogyasztói Érdekvédelmi Alapokmány elfogadásának napjára, a hivatásos és társadalmi fogyasztóvédők szakmai tanácskozásokat, konferenciákat tartanak és kiállításokat szerveznek e napon.
Március 21. – Nagypéntek
A Biblia tanúsága szerint Jézus megkínoztatása és kereszthalála napja. A protestáns egyházak már ezen a napon ünneplik a megváltást, amely tanításuk szerint
Jézus kereszthalálával következett be.
Március 23. – Húsvétvasárnap
Az egyházi év legnagyobb ünnepe, Jézus
feltámadásának, az emberiség megváltásának örömünnepe. E napon ér véget

Fogyasztóvédelmi görbetükör
A március közepén rendezett fogyasztóvédelmi világnap kapcsán érdemes szemezgetni az egyes üzletekben kihelyezett panaszkönyvekben, illetve egyéb
helyekre rögzített fogyasztó-szolgáltató,
és vevõ-eladó üzenetváltások között.

– Tisztelt Szolgáltató! A postai úton
megküldött fogyasztóportól habzik a
szám, és kihullott a hajam!
– Tisztelt Fogyasztó! Amennyiben
visszaküldi a megmaradt autópolírozó
vegyszert, korrigáljuk a kézbesítési hibánkat.
***
– Tegnap vásároltam Önöknél a most leadott mérleget, ami otthon nem mûködött.
– Kedves Vásárló! Megvizsgáltuk a
készüléket, nekünk mûködött. Igaz, mi
tettünk bele elemet is.
***
– Fel vagyok háborodva, kikérem magamnak ezt a hangnemet!!! Nagyon csú-

áris dinamikus rendszerek. Megalkotta a repülõ szerkezetek irányítási rendszerére vonatkozó Kalman-szûrõt, és kidolgozta ennek matematikai alapjait (a
gyakorlatban elõször ember nélküli
amerikai holdszondánál használták
1963-ban). Megadta a statisztikus filtráció elveinek formuláját is. Kimutatta a
modern algebra alkalmazhatóságát a
dinamikus rendszerek elméletében.
Kálmán Rudolf tagja az Amerikai Nemzeti Akadémiának, a magyar, a francia
és az orosz Akadémia tiszteletbeli tagja. A legnagyobb japán nemzetközi tudományos elismerés, a
Kyoto-díj elsõ kitüntetettje is volt. Büszke magyar származására,
rendszeres kapcsolatot tart magyar
kollégáival.
Az
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
(SZTAKI) intézeti tanácsának tagja, munkaszobája is van a kutatóintézetben, illetve itt található egy szakmai magánkönyvtára
is. Hatalmas klasszikus mûveltsége is
részese tudós alkotó személyiségének.

nya vitába keveredtem a szervizük
egyik dolgozójával, aki rövidlátónak nevezett, és ki akarta tépni a kezembõl a
panaszkönyvet.
– Kedves Ügyfelünk! Figyelmeztettük kollégánkat, máskor legyen udvariasabb, és ne avatkozzon közbe, ha
valaki össze akarja firkálni a jegyzettömböt.
***
– Tisztelt Üzletvezetõ! A múlt héten
vásároltam Önöknél egy alsónadrágot,
amely elszínezõdött.
– Kedves Vásárlónk! Mindenkivel
elõfordulhat ilyen baleset, köszönjük,
hogy megosztotta velünk a titkát.
***
– Ez mégiscsak tûrhetetlen! Csak este derült ki, hogy az Önöknél vásárolt
„Gazdálkodj okosan!” társasjátékban
nem volt annyi játékpénz, hogy az
egész családunk, azaz mind a négy fõ
játszhasson!
– Kedves Vásárló! Õszintén sajnáljuk
a kellemetlenséget, de a nálunk vásárolt
játék tervezõi – mint az a dobozon is olvashatta – bevallottan az életszerûségre törekedtek.
***
– Tisztelt Boltvezetõ! Én egy kiló zselés szaloncukrot vásároltam, de otthon
kiderült, a fele kókuszos volt.
– Kedves Vásárló! Elnézést kérünk
Öntõl, de legyen kedves 100 forintot fizetni az árkülönbözet miatt.
Sipos László

a nagyböjt. Húsvét napját még 313-ban a
római zsinaton határozták meg, mely szerint: „A húsvéti ünnep mindenütt a tavaszi
napéjegyent követő holdtölte utáni első
vasárnapon ünnepeltessék meg.”
Március 24. – Húsvéthétfő
A magyar népnyelv „vízhányó” hétfőnek
nevezi, az e napon szokásos locsolkodás
miatt. Az egyházi magyarázat szerint a
Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték
le a feltámadás hírét hozó asszonyokat.
Itt van a hímes tojás ajándékozásának
ideje is.
Április 7. – Az egészség világnapja
1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként megkezdte működését az

A 2008. évi Charles Stark Draper-díj
indoklása
A rangos díjat a Kalman-szûrõ néven
ismertté vált optimális digitális technika megalkotásáért és elterjesztéséért
ítélték Kálmán Rudolfnak. A szûrési
technikát 1960-ban publikálta, de akkor még a legkiválóbb szakemberek
sem értették meg az igazi jelentõségét.
Azóta a számítástechnika drámai fejlõdése lehetõvé tette, hogy ez az eljárás és
az azt megvalósító szerkezet mûködjön
mindennapi életünkben. A Kálmánszûrõ olyan módszer, amely alkalmas a
„zaj” kiszûrésére különféle adatsorokból. Hiányos információk alapján is képes optimális becsléssel meghatározni
komplex, változó rendszerek idõállapotait. A rendszert leíró paraméterek becsült értéke egyrészt az adott idõpontban végzett mérés, másrészt a korábbi
mérések alapján végzett elõrejelzés
együttes figyelembevételével határozható meg. A Kálmán-szûrõ ma már
meghatározó elemévé vált a mérnöki
rendszereknek. A módszert számtalan
területen alkalmazzák a radarok célkövetésétõl a mûholdas helymeghatározó
rendszerekig, a közgazdasági idõsorelemzésektõl a meteorológiai elõrejelzésekig.
Sipos László

Egészségügyi Világszervezet (WHO).
A WHO célja a nemzetközi egészségügyi
munka irányítása, továbbá hatékony részvétel a környezet védelmében.
Április 9. – Műegyetemi Állásbörze
Április 9-10. között kerül megrendezésre a
Műegyetemi Állás-börze a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
központi épületében. Van két nap, amikor
több mint száz cég, hatezer diák, közel
kétezer állásajánlat egyetlen helyre koncentrálódik.
Bővebb
információ:
www.allasborze.hu.
Április 11. – A költészet napja
1905. április 11-én Budapesten született
József Attila költő, és ennek emlékére
1964-től minden évben e napon ünnepeljük Magyarországon a költészet napját.
Sipos László

Protokollversenyen az ESZI-s lányok
Az Energetikai Szakközépiskola
eddigi történetében számtalan különbözõ szakmai, tantárgyi és
sportverseny szerepelt, kezdve
a gokarttól az elektrotechnikán át
egészen a versmondásig. Protokollverseny ez ideig még nem volt,
de most már ezzel is büszkélkedhet az iskola.
Az ESZI 11. D osztályos, ügyvitel szakos
lányai ugyanis részt vettek a Keszthelyen rendezett VI. Országos Protokollverseny elõdöntõjén, és csapatban a 2.
helyezést érték el. A háromfõs csapatot
Jákli Enikõ, Urbán Beáta és Wascher
Alexandra alkották. Felkészítõ tanáruk
Nagy Éva volt.

A versenyfeladatok írásbeli és gyakorlati részbõl álltak. A protokollismeretek mellett például ajándékozás, bemutatás, bemutatkozás témakörben
kellett felkészültségükbõl számot adni
a lányoknak. A gyakorlati feladatok között gasztronómia, terítéssel kapcsolatos kérdések, étkezés, meghívó készítése, de két perc alatt történõ riportkészítés is várt rájuk.
Elõször vettek részt ilyen megmérettetésen tanulók, és máris az élvonalba
kerültek. 15 csapat között szerezték
meg a 2. helyet. Eredményükkel bejutottak a döntõbe, ahol további kihívásnak kell majd megfelelniük. A versenyen várhatóan rendezvényszervezési
feladatok, viselkedéskultúrával kapcsolatos és ügyességi feladatok is szerepelnek, és Olaszországról egy háromperces prezentációt, valamint kiállítást kell
majd szervezniük. Lelkesen készülnek
a nagy versenyre, amihez sok sikert kívánunk nekik!
Lovásziné Anna
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A mûvelõdési központ könyvtára
Pakson a Városi Mûvelõdési Központ
idén novemberben ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját. Ennek
kapcsán egy-egy szervezeti egységét mutatjuk be. Elõször a könyvtárat, melynek
vezetõje Gutai Istvánné Julika.
1978 õszén készült el a mûvelõdési központ,
és két állást hirdettek a Kulturális Közlönyben - kezdi a beszélgetést Julika. - A férjemmel mi Vas megyében, Celldömölkön dolgoztunk. Megpályáztuk az állásokat, és megnyertük. Így kerültem vissza a szülõvárosomba.
A mûvelõdési központ egy nagyon szép
könyvtárat is kapott, tehát ez a 240 m2-nyi területû rész könyvtárnak is épült.
Mikor megnyitottuk, még nem volt feltöltve könyvvel. Akkor talán nyolcezer ember is
lakott már a lakótelepen, tehát ennyi embert
kellett ellátnia ennek a könyvtárnak. Szervezetileg járási-városi könyvtár fiókkönyvtáraként mûködtünk. Annak a raktárából próbáltuk feltölteni, fõleg szépirodalommal és gyerekeknek szóló könyvekkel az üres polcokat.
Körülbelül nyolcezer kötettel kezdtük meg a
kölcsönzést. Ezernél több olvasónk volt.
Késõbb - az erõmû miniszteri biztosának
kapcsolatai révén - végigjártuk a kiadókat, és
a raktáron lévõ készleteikbõl könyveket kaptunk ajándékba. Természetesen saját erõbõl
is gyarapítottuk az állományt. Rendszeresen
szereztünk be mûszaki könyveket is, elsõsorban az Országos Mûszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ segítségével. Nagyon
szép idõszak volt. Gyorsan létrehoztunk egy
ezerkötetes orosz nyelvû letéti könyvtárat is,
hiszen nagyon sok orosz anyanyelvû szakember dolgozott itt az erõmûben. Õk családostól laktak Pakson. Nagy igény volt akkor
erre is.
Abban az idõben egész nap nyitva tartottunk reggel nyolctól, este nyolcig, szombaton
is, és vasárnap délig. Gyakorlatilag a könyvtárban laktunk a kolleganõmmel. Meg kellet
ismerni az itt élõ emberek igényét.

ségek. Mivel magamtól is megkövetelem, mindig szerettem
ösztönözni az önképzést és az
önmûvelést.
Elsõsorban azonban a bibliaismereti szabadegyetem éveire
emlékszem szívesen, amely
1988 novemberében indult, és
18 éven keresztül minden évben
16 alkalommal tartottunk elõadást. Közel tízezer hallgatója és
mintegy kétszáz nagy tudású
elõadója volt.

1979-ben már nagyon sok gyerek is élt a
lakótelepen. 1200-an tanultak a szomszédos
2-es iskolában. 1984-ben kaptunk egy új kolléganõt, aki el tudta érni, hogy a 2-es iskolában két tanteremben berendeztek egy gyerekkönyvtárat. Ez bizonyos nehézséget is jelent - azóta is -, hiszen sokkal hasznosabb
egy intézményben szolgáltatni gyerekeknek
és felnõtteknek. A helyszûke miatt azonban
költöztetni kellett a gyerekrészleget 1986ban.
Hogyan van kialakítva a könyvtár, és milyen állománnyal rendelkezik?
- A 240 m2 tulajdonképpen két szinten
oszlik meg, melyet egy csigalépcsõ köt öszsze. Az emeleten van az olvasóterem, itt találhatók a kézikönyvek és ide került a folyóirat-olvasó. A földszinten van a kölcsönzõrész. Van egy nagyon jól felszerelt raktárunk is.
A regisztrált olvasók száma mára már állandósult, 500 fõ körül van.

A sportáguk legjobbjai
voltak 2007-ben
A korábbi hagyományoknak megfelelõen
a Tolna Megyei Sportági Szövetségek Szövetsége szervezésében február végén
Szekszárdon ünnepélyes keretek között
köszöntötték a 2007. év legeredményesebb megyei sportolóit. Elsõként az elmúlt évi világversenyeken 1-6. helyezést
elért versenyzõk vehettek át jutalmakat,
majd a sportágak legjobbjait díjazták.
Szekszárdon, a Vármegyeháza dísztermében 2008. február 28-án hatvankét, köztük
tizenöt paksi versenyzõ vehetett át díjat az
elmúlt évi teljesítménye kapcsán. Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Közgyûlés elnöke
köszöntötte a versenyzõket, az edzõket és a
megjelent sportági vezetõket. A kitüntetett
sportolók között több paksi (Atomerõmû SE,
Paksi SE, Paksi RK, Atomerõmû Rádióamatõr Sportklub, Paksi Twirling és Botforgató
Kulturális és Sportegyesület, Szekszárdi Rádióklub, valamint a Paksi Demeter DélMezõföld Természetbarát Egyesület) versenyzõ vehetett át jutalmat. Lakatos László
vezetõ mérnök kollégánk, aki az elmúlt év
végén ment nyugdíjba a Paksi Atomerõmû
Zrt. irányítástechnikai mûszaki osztályáról,
a Szekszárd Rádióklub és a magyar válogatott csapat gyorstávírászaként 2007 szeptemberében a Belgrádban rendezett világ-

bajnokságon negyedik helyezést ért el. Természetbarát sportágban Az Év Legjobb Tolna Megyei Versenyzõje díjat Jakab Albert, a
Paksi Atomerõmû Zrt. csoportvezetõ mérnöke, az Atomerõmû SE háromszázötven fõs
természetjáró szakosztályának vezetõje és
aktív sportolója kapta.
A világversenyeken elért 1-6. helyezésért
díjazott paksi sportolók:
Cselgáncs: Kovács Márton (Atomerõmû SE,
edzõje Hangyási László és Kanczler István).
Kajak-kenu: Boros Gergõ (Atomerõmû SE,
edzõje Nagy László).
Rádióamatõr: Lakatos László (Szekszárdi
Rádióklub) és Vajda István (Atomerõmû Rádióamatõr Sportklub).
Tolna megye sportágankénti legjobb versenyzõi 2007-ben:
Cselgáncs: Mészáros Anett és Bor Barna
(Atomerõmû SE, edzõjük Hangyási László).
Kajak-kenu: Kozmann György (Atomerõmû
SE, edzõje Ludasi Róbert).
Kosárlabda: Gulyás Róbert (Atomerõmû SE,
edzõje Sabáli Balázs).
Ökölvívás: Balogh Gábor (Paksi SE, edzõje
Feil Ádám).
Röplabda: Leber Nóra (Paksi RK, edzõje
Poór József).
Tájfutás: Lajkó Nikolett (Paksi SE, edzõje
Mittler József).
Tenisz: Klopcsik Diána és Dávid Antal (Paksi SE, edzõjük Barta Attila).
Természetbarát: Jakab Albert (Atomerõmû
SE és Paksi Demeter Dél-Mezõföld Természetbarát Egyesület).
Twirling: Sólya Erzsébet (Paksi Twirling és
Botforgató Kulturális és Sportegyesület,
edzõje Kalmár Lívia).
Szerkesztõségünk nevében gratulálunk a
kitüntetett Tolna megyei versenyzõknek és
az õket felkészítõ edzõknek, valamint a
sportági vezetõknek.
Sipos László

Sikerült a szakmai ajánlásoknak megfelelõen gyarapítani az állományt. 18 700 kötet
most a könyvállományunk, közel ezer mûsoros videokazetta van, 400 DVD és CD és 84féle folyóirat jár.
Ezzel az állománnyal tudjuk szolgálni olvasóinkat. Évi egymilliós könyvbeszerzési
keretünkkel biztosíthatjuk, hogy minden évben, minden olvasó számára egy új dokumentum kerül beszerzésre. Nemcsak veszszük a könyveket, de - különbözõ okokból apasztjuk is az állományt: rongálódás, elavulás, elveszés miatt évente kell selejtezést is
végezni.(Az utóbbi években - más könyvtárakhoz hasonlóan - kiárusítjuk a leselejtezett, de használható könyveket. Ezek a nosztalgikus könyvvásárok mindig sikeresek.)
Minden könyvtár a gyûjtõköri szabályzata alapján építi fel gyûjteményét. A magyar
és egyetemes írott kultúra alapmûveinek
beszerzése mellett a könyvtár környezetében zajló változásokhoz is igyekszem szabni ennek alakítását. Pl. amikor megindult

a lakótelepi családi házas építkezés, akkor
egy egész polcnyi, az építkezéssel kapcsolatos könyvet, tervet, szaklapot vásároltunk
meg. Vagy: amikor elindítottam a bibliaismereti szabadegyetemet, ilyen témájú
könyvet vásároltam. Nagyon remélem, hogy
mindig tudunk igazodni az igényekhez.
Most éppen a kézmûves tevékenységgel
kapcsolatos könyvek örvendenek a legnagyobb érdeklõdésnek.
Az elmúlt harminc évrõl Julika mire emlékszik szívesen vissza?
- Szívesen emlékszem az alkotó-közönség találkozókra. A kortárs magyar irodalom minden jeles alkotója (határainkon
túlról is) megfordult ebben a kis olvasóteremben - olvasóik nagy örömére. Szép emlék a huszonöt éves évfordulónk, amelyen
megjelentek a könyvtárunkba 25 éve beiratkozottak is.
Ez a könyvtár szellemi mûhely is: alakultak és mûködnek a mûvészeti, emberi közös-

A könyvtár egyik különlegessége a könyvtárgaléria.
- A könyvtárgaléria története
ez: egyszer pénz került arra,
hogy újratapétáztassuk a könyvtárat. A takarítás után átrendeztem az olvasótermet (ki tudja,
hányadszor!), és maradt egy
nagy szabad falfelület. Kitaláltam, hogy ez az én „szalonom” fala: itt mindenki saját maga rendezheti meg a kiállítását, meghívhatja barátait, ismerõseit és egy
tea vagy egy pohár bor mellett elbeszélgethetnek. Úgy látszik, más is jó ötletnek tartotta, mert attól fogva csak várakozólistákat kell
írnom. Gyakran egy évre elõre foglalt a galéria. Százhúsznál több kiállítás volt már az
elmúlt 14 évben.
2008. január 22-én Julika a „Paks Kultúrájáért” díjban részesült. Hogyan érintette
ez a kitüntetés?
- Meglepett, és nagy megtiszteltetésnek
tartom. Több okból is öröm a kitüntetés: ez
az elismerés kifejezetten a kultúra napszámosainak (és ez itt most nem közhely) elismerését szolgálja, kétévente osztják, munkahelyi vezetõim javasoltak, a képviselõtestület tagjai (mint megtudtam,) egyhangúlag szavaztak rám, és annak is örülök,
hogy Hajdú János polgármestertõl vehettem át.
Wollner Pál

Focikupa volt a paksi orosz klubnál
A Paksi Orosz Klub Egyesület (POK) február 16-án rendezte az V. POK-focikupát az
ASE-sportcsarnokban. Tavalyhoz hasonlóan immár három városból fogadta a baráti orosz nyelvű szerve-zetek csapatát és
szurkolóit a klub: Budapestről, Gödöllőről
és Kaposvárról.
A terem már jó előre le volt foglalva, a
vendégeket pedig estére a Tekézőbe várták a házigazdák vacsorára. A rendezvényt délelőtt 10:30-kor Vlagyimir
Mjasznyikov budapesti orosz fő-konzul
és Kern Tatyjána, a POK elnöke nyitotta

meg megemlítve a kupa hagyományteremtő jellegét, és kapcsolaterősítő szerepét. A tavalyi győztes Kaposvárt idén is
félte mindegyik csapat, és a papírforma
be is igazolódott: a somogyiakkal nem lehetett bírni. A kölcsönjátékosokkal is
megerősített Gödöllő a szokásos győzni
akarással harcolt, aminek többnyire meg
is lett az eredménye. A fővárosiak kemény ellenfelek voltak, talán csak kevesebb szerencséjük volt. A hazai, paksi
csapat pedig lelkesen küzdött, de meglátszott a gyakori edzések hiánya. Így ala-

kult ki a végső sorrend: 1. Kaposvár, 2.
Gödöllő, 3. Budapest, 4. Paks.
Az esti ízletes hidegtálak és töltött káposzta, a finom italok mellett már csak a barátságé volt a főszerep. A Szucsán Marina közreműködésével lebonyolított, jó hangulatú
díjkiosztó során elismerték a legjobb - kaposvári - góllövőt, a senior - paksi - játékost
(Haragos Sándor), a leglelkesebb - szintén
paksi - szurkolót (Pinczés Natália) is. A program felszabadult, vidám zenével, tánccal
zárult. Jövőre megpróbáljuk itthon tartani a
Hadnagy Lajos
POK-kupát!

XI. Bakancsos Atom-kupa
A Paksi Demeter Dél-Mezõföld Természetbarát Egyesület és a Paksi Atomerõmû SE Természetjáró Szakosztály közösen rendezi meg
a XI. Bakancsos Atom-kupa Gyalogos Természetjáró Tájékozódási
Túraversenyt, mely az országos csapatbajnokság I. fordulója.
A verseny helyszíne: Mecsek, Éger-völgy, Jakab-hegy. A verseny
idõpontja: 2008. március 29. (szombat).
Az utóbbi két év „kissé” télies idõjárását követõen, idén - a Bakancsoson amúgy megszokott módon - tényleg az igazi tavaszi Mecsekben vághattok neki a különbözõ pályáknak. Szeretettel várunk
mindenkit: kicsiket és nagyokat, fiatalokat és idõsebbeket, kezdõket és profikat egy - az idõjárástól függetlenül - jó hangulatú, tavaszi barangolásra.
A verseny célja: egy országos kiírású verseny rendszeres megrendezése Tolna megyében, illetve a megyével szomszédos, kedvelt
mecseki tájakon; a túraversenyzés népszerûsítése, versenyzési lehetõség biztosítása azoknak a természetjáróknak, akik eme szabadidõs elfoglaltságra érdeklõdést mutatnak; illetve az országos bajnoki kategóriák mellett a versenyzés megismertetése a fiatal turistákkal és a kíváncsi kezdõ felnõttekkel.
Találkozó, elõrajt: Mecsek, Éger-völgy, Teca mama Kisvendéglõje. Az elsõ rajt 8 órakor, az utolsó 10 óra 30 perckor lesz.
A találkozó helyszíne megközelíthetõ: Gépkocsival: az elõrajt helyéül szolgáló kisvendéglõ a Mecsek turistatérképen jelölve van.
Cím: Pécs, Darázs dõlõ 15/2. Tömegközlekedéssel érkezõk: Pécs,
Újmecsekalja autóbusz pu.-ról a 22-es, 23-as, 24-es autóbusszal.
Paksról különjáratú autóbusz indul a VMK parkolójából (730) Szekszárd autóbusz pályaudvar (800) - Pécs útvonalon. Az utazási
hozzájárulás mértéke 500 Ft/fõ, melyet a buszon kell fizetni. Kérjük, hogy a szállítást igénylõk a nevezésben igényüket elõre jelezzék. Versenykategóriák: A, A/36, A/50, A/60-70, B kategória, kincs-

keresõ („Emelt szintû”) C kategória, kiránduló C kategória. Lehetõség van a kiránduló C kategória pályáját túravezetõvel, csapatosan
teljesíteni, az ilyen irányú igényt kérjük a nevezésben elõzetesen
jelezni. A csapat tervezett indulási ideje: 915
Díjazás: kategóriánként a helyezést elért csapatok érem- és oklevéldíjazásban részesülnek. Minden kategória elsõ helyezett csapata véglegesen elnyeri a kategóriájának megfelelõ kupát!
Nevezés, nevezési díj: elõzetes nevezési lehetõség 2008. március
23-ig írásban: Jakab Albert, 7030 Paks, Újtemplom u. 20., e-mail:
jakab.albert@dmtr.hu; jakab77@t-online.hu.
Érdeklõdni telefonon: (75) 414-912 (17 óra után) vagy (20) 4318112 és (20) 31-44-650.
A verseny nevezési díja: határidõre beérkezett nevezés esetén 600
Ft/fõ, MTSZ-tagok, Magyar Turista Kártyával rendelkezõk, paksi lakosok 500 Ft/fõ, helyszíni nevezés esetén mindenkinek 800 Ft/fõ.
A nevezési díjat a verseny helyszínén, indulás elõtt kell befizetni.
Kötelezõ felszerelés: tájoló, íróeszköz, óra, elsõsegély csomag. Az
A és B kategóriáknál körzõ, vonalzó is.
Minden kategóriában ajánlott a Mecsek turistatérképe.
Kiránduló C kategóriában a Mecsek turistatérkép kötelezõ.
Ajánlott irodalom: A Mecsek természetjáró kalauza, 2002.
Szolgáltatások:
- a versenyközpontban csomagmegõrzés,
- a célban meleg ital, zsíros kenyér (kérjük, hozzatok saját bögrét magatokkal, így együtt is teszünk valamit a környezetvédelemért).
Szálláslehetõség: Pécsett számtalan szálláslehetõség áll rendelkezésre. Igény esetén szívesen segítünk a keresésben, a szálláskiválasztásban, de a tényleges ügyintézést javasoljuk a csapatoknak önállóan
végezni. Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk!
Wollner Pál
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Túraterv 2008
Az ASE Természetjáró Szakosztálya
a Demeter Egyesülettel közösen öszszeállította a 2008. évi programtervezetét. A két egyesület ez évben is
sok túrát és rendezvényt szervez,
melyekre a tagokon kívül szívesen
látnak minden érdeklõdõt, hiszen
„a láb mindig kéznél van”.
Az eseménynaptárról a hagyományos kis füzet is megjelent, melyet
a tagok a szokásos módon „szerezhetnek” meg.
A részletes programkiírások minden esetben megjelennek az egyesületek honlapjain: tura.ase.hu és
www.dmtr.hu.

Bor Barna
kijutott
Pekingbe!
Két ASE-s már biztosan indul a Játékokon. Mészáros Anett (70 kg) után
újabb sportoló képviselheti az Atomerõmû SE-t és a várost a XXIX. Nyári
Olimpiai Játékokon.
Bor Barna, a +100 kg-osok mezõnyében már hetek óta ott állt a biztos
indulás elérésének kapujában. Prágában március elsõ hétvégéjén végre
sikerült belépnie ezen a kapun, miután 7. helyével immár annyi pontot
szerzett a kvalifikációs sorozatban,
hogy a még hátralévõ Európa-bajnokságon már nem elõzheti meg õt a még
elfogadhatónál több rivális.
Barna tehát kivívta a pekingi részvétel jogát, immár névre szóló pekingi repülõjeggyel a zsebében utazhat
az öt-karikás rendezvény elõtti utolsó
nagy erõpróbára, a lisszaboni Eb-re.
Sikeréhez tiszta szívbõl gratulálunk,
és eredményes, valamint sérülésektõl
mentes olimpiai felkészülést kívánunk neki - az olimpián pedig minél
sikeresebb szereplést!
Ugyanettõl messze került Braun
Ákos. Az ASE 73 kilósa egyetlen idei
versenyén sem ért el helyezést, esetében még egy esetleges Európa-bajnoki cím sem jelentene feltétlen indulási lehetõséget. A cselgáncsozóinkon
kívül a kajakos Boros Gergely (K-I,
500 m), illetve a magyar mezõnybõl
kimagasló Kozmann György Kolonics György kenu páros utazhat
Pekingbe, amennyiben a válogatókon
erre jogosító helyen zárnak.
Nagy siker lenne mindenesetre, ha
három (négy?) élsportolónk is kijutna a kínai fõvárosba!
-ve-

Õcsénybe várják a repülés szerelmeseit
Éppen tíz éve, a Névjegy rovatban
mutatkozott be a Paksi Városi Modellezõklub országos hírnevet szerzett versenyzõje Kovácsik László,
az autómodellsport többszörös magyar bajnoka. Azóta sok víz lefolyt
a Dunán, így most a PA Zrt. reaktor-karbantartó osztály csoportvezetõje immáron Õcsénybe hívja a
repülés szerelmeseit. Kollégánk
büszke a faliújságjára kitett
Légialkalmassági Tanúsítványra,
amely lehetõvé teszi önmaga és
másik két társa számára, hogy saját készítésû repülõgépükkel szárnyaljanak az égen.
Hogyan jött az új hobbi, a repülés? kérdeztem immár az õcsényi repülõtéren.
- Az „új” hobbi valójában egy régi
hobbi. Még tizenhat évesen Nyíregyházán kerültem kapcsolatba a repüléssel.
Ott és akkor öt évig repültem vitorlázógépeken, de ezt a továbbtanulás, majd
a munkakezdés miatt abba kellett hagynom. Több év kihagyás után az egyik
barátom - aki egy ultrakönnyû Zodiac tí-

pusú repülõgép építésére szánta el magát - hívott el Õcsénybe. A korábbi kellemes emlékek és az új élmények után,
immáron négy éve, hogy „itt ragadtam”.
A repülõgép-vezetõi kiképzést elvégezve, majd levizsgázva már én is önállóan repülhetek.
Hogyan folytattad a repülést? - kérdeztem a 6602-es lajstromszámú,
több mint fél év munkával készült repülõgép mellett.
- Annyira megtetszett a repülésnek ez
a módja, hogy hárman összeállva egy
kanadai tervezésû, fémszerkezetû ultrakönnyû repülõgép építésébe kezdtünk. E
csodálatos kilátást biztosító buborékkabinú masinánkkal 2005 óta több mint
ezer felszállást és közel hétszáz repült
órát teljesítettünk. Ez a típus nagyon
megbízható konstrukció, habár az alsószárnyas kiképzés nagyobb odafigyelést
igényel, de a mozgékonyság, a rugalmas
viselkedés és a látvány mindezért kárpótol. A gépet egy négyhengeres 80 LE-s
boxermotor hajtja, mely 200 km/h utazósebességet biztosít. A fedélzeten a legkorszerûbb navigációs eszközök segítik
a tájékozódást. A beépített válaszje-

Sítalálkozó Szlovákiában

ladónk segítségével pedig biztosított a
légi forgalomban való helyünk, a légi irányítók tájékoztatást kapnak gépünk magassági és sebességadatairól is.

folyamokat folyamatosan és párhuzamosan indítjuk, így optimális esetben
két hónap elteltével el lehet jutni a vizsgára kész állapotig.

Milyen
lehetõségek
vannak
Õcsényben?
- Három szakosztály mûködik a klubban. A már említett - a hobbi célú és gazdaságosan üzemeltethetõ - ultrakönnyû
repülõgép vezetése mellett a néma
csendben sikló vitorlázógépekkel és a
hagyományos, nagyobb méretû és teljesítményû motoros gépekkel is megismerkedhetnek a kilátogatók.

Mit jelent számodra a repülés?
- A repülés nekem a teljes kikapcsolódást jelenti. A repülés egy békés, magányos sport. Amikor a gép futómûve
elszakad a földtõl, egy másik világba
érkezik az ember. Egy nagyon szép, nagyon õszinte, érintetlen világba. Kétezer méteren, mikor kinézek a kabinból
és látom magam körül az apróra zsugorodott és mégis határtalan világot, egyszerre helyükre kerülnek a dolgok, és
eltûnnek a napi gondok. Az egy-másfél
órás repülés után minden nagyon rendbe tud jönni. Nincs két egyforma repülés, folyamatosan változik a levegõben
minden, csodálatos érzés a tájat fentrõl
szemlélni, új dolgokat észrevenni és felfedezni!
A bõvebb információt igénylõk számára Kovácsik László szívesen bemutat
egy videofilmes prezentációt a Tájékoztató és Látogatóközpontban, illetve
személyesen vár minden érdeklõdõt
Õcsényben.
Sipos László

Milyen feltételek szükségesek a repüléshez?
- Az ultrakönnyû gépek vezetéséhez
nem kell különösebb orvosi engedélyre gondolni. Aki rendelkezik személygépkocsi-jogosítvánnyal, az alkalmas az
UL-repülõgép vezetésére is. Csak a vitorlázó- és a motoros gépek vezetéséhez van elõírva a pályaalkalmassági
vizsgálat, de azt is tudja teljesíteni egy,
az egészségére vigyázó ember. Az elméleti képzést és gyakorlati ismereteket biztosító - egyénekre szabott - tan-

Fények és a mûvészet
Rendkívüli kiállítást láthattak
a paksi érdeklõdõk Ódryné Horváth Krisztina kiállításán, melyet
a VMK könyvtárgalériájában rendeztek február hónapban.

A 25. Villamosenergia-ipari
sítalálkozót rendezte meg a mártai
erõmû 2008. február 6-10. között a
szlovákiai Táléban. A jubileumi találkozón egy kis ünnepség is lezajlott, ahol köszöntötték a találkozók
szervezésében kiemelkedõen tevékenykedõ sporttársakat.
Az elsõ találkozót 1980-ban tartották
Mátraszentistvánban. Ezt követõen változó helyszíneken - Galyatetõn, Jezerskón, Bánkúton, Ausztriában és az
utóbbi idõben Táléban - rendezték meg
a találkozókat. A hóhiány miatt nem
volt minden évben ilyen verseny, így lehetséges, hogy az idei évben került sor
a jubileumi 25. találkozóra. Mi paksiak
az elsõ találkozókon nem vettünk részt,
az érmet szerzett elsõ versenyzõnk Szabó Pál volt, aki 1996-ban ért el második
helyezést. Az eredményeket illetõen
meg kell jegyezni, hogy a mátrai erõmûben versenyszerû síegyesület mûködik,
így az érmek és a helyez ések nagy részét rendszeresen õk nyerik. Ami a mi
helyezéseinket illeti, az elmúlt években
egyéniben Szabó Pál kilenc, Feil Béla
kettõ, a seniorcsapatunk (Szabó Pál,
Feil Béla, Varjú Béla, Kemenes László,
Skach Lóránt) pedig nyolc elsõ helyezést ért el. Ezeken kívül természetesen
sok második és harmadik helyezésünk
is volt. Ezeket az eredményeket a 90-es

évek elején, közepén értük el, az utolsó
elsõ helyezésünket 1999-ben. Az azóta
eltelt idõben csak néhány érmet vagy
helyezést nyertünk.
Az idei sítalálkozón a szlovákiai Táléban tizenhatan vettünk részt. A síelést
és a versenyeket nagyrészt mûhóval borított pályákon rendezték, ennek ellenére ideálisak voltak a körülmények. A
találkozóra mintegy négyszáz résztvevõ
érkezett, akik közül körülbelül háromszázötvenen a versenyre is beneveztek.
Ennyi résztvevõt elhelyezni sem egyszerû, de a szervezõk ezt is remekül megoldották. Mint ahogy a versenyt is magas színvonalon, profi körülmények között rendezik. Az idei versenyen hosszú
idõ után ismét sikerült egy elsõ helyezést elérnünk, Skach Lóránt a Senior III
korcsoportban megnyerte a futamot.
Varjú Gábor a felnõtt kategóriában harmadik, a csapatversenyben a Varjú Gábor - Feil Kornél - Varjú Béla összetételû csapat pedig a hatodik helyet szerezte meg. Az abszolút eredményeket tekintve Varjú Gábor az igen értékes negyedik helyen végzett. A társaságok versenyében hetedik helyen végeztünk.
Az iparági verseny eredménye alapján hirdetjük ki a házi gyõztest, amin
csak a PA Zrt. dolgozói vehetnek részt.
Ez alapján elsõ helyezett Varjú Gábor, a
második Varjú Béla, a harmadik Horváth János sporttársunk lett.

A kiállítás a Lámpák címet viselte, és az
érdekessége abban állt, hogy egyedi
módon ötvözte az elektromosság hatását a mûvészi élménnyel és a természetbõl származó tárgyak egyszerûségével, szépségével. Olyan mûvészi alkotásokat mutatott be, melyek az elektromosság révén megújulva keltek életre. A lámpák mást mutattak önmagukban, és mást bekapcsolva, fényhatással. Nemcsak kerámiából, üvegbõl készültek ezek a „világítótestek”, hanem
a legkülönfélébb természetes anyagból,
egy darab zsákszövetbõl, de a természet valódi anyagaiból is, például fából,
akár uszadékfából.
Ódryné Horváth Krisztina kiállításai eddig is sok szépet, különleges élményt nyújtottak. A lámpákkal ismét

meglepte közönségét. A múlt év nyarán egy új helyzettel szembesült, különleges ötlettel keresték meg. Felkérték, hogy lámpákból állítson össze egy
kiállítási anyagot. Bár elsõ hallásra
kissé idegen volt számára, mégis foglalkoztatta a gondolat. Az eredmény
pedig mindenkire nagy hatást tett. A
paksi kiállításon különösen jól mutattak a lámpák, rendkívüli módon, szépen érvényesültek a fényhatások.
Lovásziné Anna

