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Kitüntetések a Magyar Tudomány Napján
A Magyar Tudomány Napja központi
ünnepségére idén november 3-án az
MTA Székházában került sor, ahol a
tudományos élet különbözõ rangos
elismeréseit vehették át az arra érdemesült szakemberek, így az atomenergetika területén maradandót alkotó kollégák is.

Wigner Jenõ-díj
A Magyar Tudományos Akadémia és a
Paksi Atomerõmû Zrt. 1999-ben Wigner
Jenõ-díjat alapított. Az alapító okirat szerint „a díjat azon szakemberek, kutatók
jutalmazására kell fordítani, akik a magyar nukleáris energetika és fizika terén
végzett tevékenységükkel maradandót alkotnak”. A díj mind életmû, mind pedig
egyetlen jelentõs felfedezésért, mûszaki
alkotásért ítélhetõ oda. November 3-án
Wigner Jenõ-díjat vehetett át Holló Elõd,
a Villamosenergia-ipari Kutatóintézet Zrt.
szakigazgatója és Köteles György, az orvostudomány doktora Horváth Zalán akadémikustól, a Wigner Jenõ-díj kuratóriuma elnökétõl és Kovács Józseftõl, a PA Zrt.
vezérigazgatójától.
Holló Elõd elévülhetetlen érdemeket
szerzett az atomerõmûvi valószínûségi
biztonsági elemzési módszerek fejlesztésében a kockázatértékelési kultúra meghonosításában. Szakmai tevékenysége
nemzetközileg is elismert. Irányításával
készültek el az atomerõmû biztonságnövelési koncepcióját megalapozó, nemzetközi szinten is jelentõs eredményeket tartalmazó elsõ kvantitatív értékelések. Az
elmúlt évtizedben az általa vezetett munkacsoport elemzési módszereket dolgozott ki és értékelte az atomerõmû technológiai meghibásodásokkal, tûzesetekkel

Cserháti András, Holló Előd, Kerkápoly Anikó Beatrix, Kovács József, Köteles György

szembeni védettségét, valamint földrengésbiztonságát. Olyan hatásvizsgálati eljárások születtek, amelyek alkalmasak
tervezett biztonságnövelõ intézkedések
prioritásainak meghatározásához, valamint a megvalósított intézkedések tényleges biztonságnövelésének kimutatására.
Hozzájárulása meghatározó volt az emberi, kezelõi megbízhatóság számszerû értékelésére kifejlesztett, egyedülálló módszer létrehozásában.
Köteles György professzor egész szakmai pályafutása a sugáregészségügy és
a sugárbiológia területén mozog, kiteljesülve az elsõsorban prevenciót szolgáló
sugárvédelemmel. Szakmai tevékenysé-

ge nemzetközileg is ismert és elismert.
Munkásságának idõszaka lefedi a paksi atomerõmû létesítésének másfél évtizedét és eredményes mûködésének elsõ
negyedszázadát. Meghatározó módon
mûködött közre az erõmû sugár- és környezetvédelmi rendszerének, szervezetének kialakításában, késõbbi fejlesztésében. Igen aktív oktatói és oktatásszervezõi tevékenységet fejtett ki, Marx
György professzorral karöltve õk a tudományos igényû magyar nukleáris ismeretterjesztés kiemelkedõ egyéniségei,
akik meghatározó módon segítették a
paksi erõmû körüli társadalmi béke létrejöttét.

System International Foundation ünnepsége
A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartották a
System International Foundation
(SIF) alapítvány által juttatott támogatások ünnepélyes kiosztását. A
kuratórium elnöke, Csom Gyula
professzor elmondta, hogy az 1990ben létrehozott alapítvány legnagyobb szponzora - az alapító
Kapolyi László akadémikus mellett a Paksi Atomerõmû Zrt.
z alapítvány célja a Mûegyetemen
folyó energetikai mérnök- és mérnök-hõfizikus képzésen részt vevõ
hallgatók kiemelkedõ eredményeinek díjazása, a képzési feltételek színvonalának
emelése, külföldi konferencián való részvétel biztosítása, ösztöndíjak folyósítása.
A kuratórium, amelyben a nukleáris ipart
kezdetektõl Kováts Balázs, az erõmû vezetõ mérnöke képviseli, évente mintegy 6070 millió forint odaítélésérõl dönt.
Az idei díjkiosztón részt vettek a gépészmérnöki és a természettudományi
karok dékánjai, intézeti igazgatói és tanszékvezetõi. Süli János az erõmû jelenlévõ üzemviteli igazgatója elmondta, hogy
Pakson szükség van az új mérnök- és fizikusgenerációk folyamatos belépésére,
mert az atomerõmû közép- és hosszú távú céljai csak így valósíthatók meg. Az
erõmû kiemelten támogatja a Mûegyetemen folyó kapcsolódó képzéseket, s már
a tanulmányaik alatt igyekszik személyes
kapcsolatokat kiépíteni a kiváló hallgatókkal.
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Hevesy György-díj
a nukleáris biztonságért
A Magyar Tudományos Akadémia a "Somos Alapítvány a Védelmi Oktatásért és
Kutatásért" közhasznú szervezet, valamint
a Paksi Atomerõmû Zrt. közérdekû kötelezettségvállalása alapján a nukleáris biztonság területén folyó kutatások kiemelkedõ
eredményeinek méltó elismerésére díjat
alapítottak „Hevesy György-díj a nukleáris
biztonságért” elnevezéssel. A „Hevesy
György-díj a nukleáris kutatásért” kuratóriuma a díj I. kategóriáját adományozta
Cserháti Andrásnak, a Paksi Atomerõmû
Zrt. mûszaki fõtanácsadójának, akinek pá-

lyafutása a nukleáris energetika, a nukleáris biztonság, a reaktorfizika és reaktortechnika területén a paksi atomerõmûhöz
kötõdik. Cserháti András pályája kezdetén,
vezetõ fizikusként egyebek közt a VERONA
in-core ellenõrzõ rendszer fejlesztésén dolgozott, majd az elsõ Idõszakos Biztonsági
Felülvizsgálat team vezetõje volt. A közelmúltban a 2. blokki 1. számú akna munkálatainál a mûszaki kérdések felelõseként és
a helyreállítás vezetõhelyetteseként bizonyította szakmai kiválóságát. Jelentõs szerepe volt a sikeres elhárító munkában.
A „Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért” Díj-II. (ifjúsági) kategória idei kitüntetettjei: Kerkápoly Anikó Beatrix, PhD, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet és
Radó Krisztián, PhD, Pannon Egyetem, Radiokémiai és Radioökológiai Intézet. Kerkápoly Anikó módszert dolgozott ki radioaktív részecskék elemzésére. Mérési eredményei alapján a paksi atomreaktorok fûtõelemeinek állapotára, az üzemzavar következményeire és a primer kör korróziós károsodására vonatkozó következtetéseket vont le.
Kutatásaival hozzájárult az atomerõmû biztonságának növeléséhez. Radó Krisztián az
atomerõmûben az acélfelületek dekontaminálására alkalmazott technológiák elemzésével rámutatott azok hiányosságaira. Új kémiai dekontaminációs technológia fejlesztését célzó K+F munka eredményei alapján javaslatot tett egy új, a paksi atomerõmûben
potenciálisan alkalmazható dekontaminációs technológia mûveleteire és azok paramétereire. A díjakat Németh Tamás akadémikus, az MTA fõtitkára, továbbá a díj alapítói, Solymosi József, a Somos Alapítvány
elnöke és Hamvas István, a Paksi Atomerõmû Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyettese
adta át. Szerkesztõségünk gratulál a díjazott kollégáknak!
Sipos László

Céggyûrûs nemzeti ünnepünk
legrangosabb vállalati kitüntetést elsõ alkalommal 1992. december 4-én,
az 1. blokk párhuzamos kapcsolásának 10. évfordulóján rendezett ünnepségen dr. Petz Ernõ vezérigazgató adta át az
arra érdemes és szerencsés 20 fõ kitüntetettnek. Ezt követõen a Céggyûrûs ünnepségekre mindig a nemzeti ünnepünk elõestéjén került sor, és így volt ez ebben az
évben is, immáron 17. alkalommal.
A vállalati ünnepségen Kovács József
vezérigazgató emlékeztetett 1956 jelentõségére és a forradalom hõseire. Szólt
arról is, hogy 1956-ban egy másik "forradalmi" esemény is lejátszódott, neve-
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zetesen a Mûegyetemen megkezdõdtek
az ország elsõ atomreaktorának - tanreaktorának - a földmunkálatai. Ezt az eseményt 1969-ben a paksi atomerõmû földmunkálatainak megkezdése követte, és
reményeink szerint újabb földmunkálatok megkezdése elõtt állunk, mondotta a
vezérigazgató úr.
Az ünnepi megemlékezés után az idei
20 fõ kitüntetett vehette át az aranygyûrût, majd Ruzsa Magdi mûsorát élvezhette a telt házas publikum. A mûsort a kitüntetettek tiszteletére rendezett állófogadás követte, amelyen közel félezren vettek részt.
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Rangos elismeréseket
kapott az MVM
A Magyar Telekom, a Mol, illetve a TVK, valamint negyedikként a Magyar Villamos
Művek (MVM) lettek a legnagyobb magyarországi vállalatok közül a társadalmi, gazdasági és környezeti kihívások nyilvános
kommunikálása szempontjából legjobban
teljesítő cégek 2008-ban. Az MVM ma a
rangsor fényében a legjobb állami vállalat,
a legjobb nem tőzsdén lévő vállalat és a
legjobb villamos ipari vállalkozás.
A nemzetközi módszertan alapján készülő,
a világ számos országa mellett Magyarországon is megjelenő Accountability Rating
Hungary (ARH) azt mérte fel, hogy a legjelentősebb magyar vállalatok - nyilvánosan,
a vállalatok érintettjei számára elérhető információk alapján - mennyire tartják fontosnak társadalmi, gazdasági és környezeti
kihívásaik hatékony kezelését, hogyan építik be ezeket a szempontokat üzleti stratégiájukba, vállalatirányításukba, és milyen
mértékben vonják be érintettjeiket a döntési folyamatokba. Az Accountability Rating a
társadalmi felelősségvállalás (CSR) legfontosabb átfogó értékelő rendszere Magyarországon és nemzetközileg egyaránt. Az idei
listán a Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt.
a rendkívül előkelő negyedik helyezést érdemelte ki.
A Magyar Telekom, a Mol, illetve a TVK, valamint negyedikként a Magyar Villamos
Művek lettek a legnagyobb magyarországi
vállalatok közül a társadalmi, gazdasági és
környezeti kihívások nyilvános kommunikálása szempontjából legjobban teljesítő cégek 2008-ban. Idén a Figyelő Top200 előzetes listája alapján összesen hatvan nagyvállalatot, a 40 legnagyobb vállalatot, valamint az olajipar, a pénzügyi piacok, a távközlés és elektronikai, az energetikai és
közüzemi, valamint az autóipar további 20
legnagyobb vállalatát értékelték. Az MVM
ma a rangsor fényében a legjobb állami vállalat, a legjobb nem tőzsdén lévő vállalat és
a legjobb villamos ipari vállalkozás.
Az értékelt vállalatok átlagos teljesítménye
a 2007-es 17 pontról 27,3 pontra nőtt - ennek egyik oka a cégek teljesítményének fejlődése, a másik a nemzetközi módszertan
változása. A tavalyi évhez hasonlóan, a magyarországi vállalatok idén is a stratégia területén érték el a legjobb teljesítményt, leggyengébben pedig a menedzsment és vállalatirányítás terén szerepeltek. Az eredményekről szóló elemző írás november 6-án
jelent meg a Figyelőben.
Ezzel szinte egyszerre újabb elismerésként
Magyar Minőség Háza díjas lett az MVM Zrt.
A rangos díjat a Magyar Minőség Háza Társaság 2008-ban a Magyar Villamos Művek
Zrt.-nek ítélte oda a villamosenergia-szolgáltatás minőségét méltatva. Az immár
csaknem két évtizede működő tudományos
társadalmi szervezet alapvető célja a hazai
gazdaság minőségkultúrájának fejlesztése.
Hagyományának megfelelően az idei évben
díjazta a legjobb hazai forgalmazású, kiemelkedő minőségű termékeket és szolgáltatásokat, ezzel is népszerűsítve azokat.
Mayer György

Ülésezett a Duna-Mecsek
Területfejlesztési Alapítvány kuratóriuma
A hazai nukleáris létesítmények
környezetében - Paks, Kalocsa,
Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy
körzetében - mûködõ Duna-Mecsek
Területfejlesztési Alapítvány 2008.
október 22-én megtartotta idei második ülését. Az alapítvány célja továbbra is a paksi atomerõmû által
támogatott területeken élõ 136 000
ember számára lehetõséget biztosítani település-, térség- és gazdaságfejlesztési források eléréséhez. Az
alapító Paksi Atomerõmû Zrt. idén
is 500 millió forintot bocsátott az
alapítvány rendelkezésére.
2008. évi pályázati felhívásban felállított prioritások kiemelten gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre, valamint a térségek, települések
összefogását, a turisztikai vonzerõ fejlesztését elõsegítõ, illetve környezetvédelmi
programokra terjednek ki. Az alapítvány
az európai uniós és a hazai pályázatok
elõkészítését, illetve a pályázatokban való részvételt is kiemelten kívánja segíteni. A prioritásokat külön-külön fogalmazták meg az önkormányzatok, azok társulásai, intézmények, közhasznú szervezetek, civilszervezetek, egyesületek és gazdálkodó szervezetek számára.
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A Fekeden megtartott ülésen a kuratórium döntött a 2008. évi második forduló
pályázati kiírására beérkezett pályázatok
támogatásáról, a rendelkezésre álló öszszeg elosztásáról.
A második pályázati fordulóban a kuratóriumhoz hatvannégy pályázat érke-

zett, az igényelt támogatás összege meghaladta a 425 millió forintot, melybõl az
október 22-ei ülésén több mint 241 millió
Ft odaítélésérõl döntött a testület.
A 2008. évi második pályázati fordulóban támogatott pályázatok elsõsorban
munkahelyteremtésre, gazdaságfejlesz-

Bánya- és erõmûlátogatáson voltunk
A látogatóközpont (TLK) munkatársai szakmai kirándulást
tettek október 10-én Márkushegyen és a Vértesi Erõmû Zrt.-nél.
A tanulmányi kirándulás szükségességét indokolja, hogy a
TLK-ba látogatók kérdéseire
szakmailag megalapozottabb választ adhassanak a csoportkísérõk. Természetesen egy ilyen
szakmai kirándulás után kimondatlanul is összehasonlítja a
munkavállaló a saját helyzetét a
meglátogatott helyzetével.
Egy biztosan elmondható: a résztvevõknek hatalmas élményben volt részük, és
nem estek kétségbe (pánikba), amikor a
szenet szállító szalagon kellett utazniuk.
Továbbá saját bõrünkön érezhettük, milyen jó és megnyugtató hatással volt ránk
a fogadó fél udvariassága, segítõ szándéka és partnerként történõ kezelésünk.
Márkushegyen Fecskés Zoltán bányászati fõmérnök és Lisztmáyer János bányászati vezetõ fogadta a csoportot, majd adtak egy általános tájékoztatót a bánya múltjáról és a lassan véget érõ jövõjérõl.

Ezt követõen átöltöztünk, mint amikor
a primer körbe megyünk. A szokatlan ruházat és felszerelés (lámpa, sisak és légzõkészülék) felöltése után, a kicsit sokkoló oktatást követõen megkezdtük a leereszkedést közel 400 méter mélyre. Itt a
föld alatt tapasztalhattuk meg igazán a
kísérõ bányászok segítõkészségét és türelmét.
Viszont sisakot emelhettünk lányaink,
asszonyaink elõtt, amilyen bátran ráfeküdtek a szállítószalagra, és 12 perces (elsõ etáp) hason fekvés után is bátran folytathattuk utunkat a következõ szállítósza-

lagig, amely különösen lejtmenetben tûnt gyorsnak.
Azért mindenki megkönynyebbült, mikor újra láthattuk a napvilágot.
Az alapos fürdést követõen
a vértesi erõmûben Juhász
Sándor projektvezetõ, Zsebõk
István fõmérnök és Horváth
Erika PR-munkatárs fogadta
a csapatot. A részletes szakmai tájékoztatót üzemlátogatás követte, amelyen megtekinthettük a frissen épült és
az üzem túlélését segítõ kéntelenítõ mûvet is. Láthattuk a hatalmas fa- és szalmahegyeket és a Kondor-tavaknál jóval nagyobb hûtõtavat.
Természetesen sok kérdés hangzott el
a fa felhasználásával kapcsolatban, és egy
ilyen kérdésre adott válaszból tudhattuk
meg, hogy ebben az évben 400 ezer tonna fát vásárol fel az erõmû. Még Gyõr környékérõl is hozzák a tüzelõanyagot, és a
nagy mennyiségû szállítás miatt utakat is
kellett építeniük. Jó és tanulságos kiruccanás volt, ezúton is köszönjük a szíves
vendéglátást.
-beri-

tésre, a turisztikai vonzerõ fejlesztésére,
településszépítõ programokra, valamint a
területi kohéziót elõsegítõ fejlesztésekre
irányultak.
Az alapítványhoz kapcsolódó információk - köztük a pályázati kiírás - megtalálható a www.dmta.hu címû honlapon.

A PA Zrt. Humán
Alapítványának
tájékoztatója!
A PA Zrt. Humán Alapítványa 2004. évtõl
jogosult az SZJA törvény alapján a magánszemélyek adójának 1 %-ára.
Az alapítvány az összeget a nehéz élethelyzetbe került PA Zrt.-s munkavállalók,
PA Zrt.-s nyugdíjasok és családtagjaik segítésére, támogatására fordítja.
A Paksi Atomerõmû Zrt. Humán Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond minden munkavállalónak és magánszemélynek, akik a 2007. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát fel-ajánlották, így
2.811.602,- Ft összegû támogatáshoz juttatták 2008. évben a Humán Alapít-ványt.
A támogatások 2000. december 1. és
2007. december 31-e közöt-ti alakulását a
mellékelt táblázat mutatja:

Szakképzési fórum Pakson
November 4-én Pakson tartották a
LIGA Szakszervezetek (Független
Szakszervezetek Demokratikus Ligája) által támogatott és a Paksi
Atomerõmû Dolgozóinak Szakszervezete által szervezett Dél-dunántúli
Regionális Szakképzési Fórumot.
fórumon részt vettek a paksi kistérség munkaerõpiacának meghatározó szereplõi. Így a munkáltatói
oldal részérõl jelen voltak a PA Zrt., az
Atomix Kft., az MVM Kontó Zrt., az MVM
Informatika Zrt., a Dunacom Kft., a Paksivíz Kft. és a Partner Kft. képviselõi. A
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési és
Képzési Bizottságnak (RFKB) hét tagja is
jelen volt a fórumon. A munkavállalói oldal képviseletében a Villamosenergia-ipari Szakszervezeti Szövetség (VDSZSZ), a
Pécsi Mûszakos Szakszervezet, a MÉSZ,
az ADÉSZ és a PADOSZ képviseltette magát. A szakképzési intézményeket a paksi Energetikai Szakképzési Iskola és az I.
István Szakképzõ Intézmény vezetõi, a
munkaügyi központokat a Dél-dunántúli
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Regionális Munkaügyi Központ fõigazgatója és igazgatója képviselte.
A rendezvényt dr. Szabó Imre, a Liga
szakképzésért felelõs országos koordinátora nyitotta meg. A fórumot Bocsor István
a PADOSZ elnökhelyettese, a LIGA Dél-dunántúli Régió szakképzési megbízottja, a
Dél-dunántúli RFKB tagja vezette.
A szakképzési projekt alapelveirõl és céljairól szóló ismertetést követõen került sor
az elõadások megtartására. Dr. Dobos Ist-

ván, a Paksi Atomerõmû Zrt. humán igazgatója szólt a szakképzés intézményi átalakításáról - a paksi atomerõmû szemszögébõl -, a rövid távú hatásokról és az üzemidõhosszabbítás szakemberszükségletérõl.
Ronczyk Tibor, az Energetikai Szakközépiskola Intézményfenntartó és Mûködtetõ Alapítvány ügyvezetõje elõadása "A szakképzés irányainak megfeleltetése a fenntartói, a villamosipar-ági és szûkebb régió
igényeinek" témakört ölelte fel. Dr. Brebán

Valéria, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ fõigazgatója a munkaügyi
központoknak a gazdaság igényei és a szakképzés összhangjának javítása érdekében
történõ közremûködésérõl szólt.
Gál Rezsõ, a LIGA társelnöke és a VDSZSZ elnöke a szakképzés fejlesztését, a
szakképzett munkavállalók európai normákhoz igazodó megbecsülése érdekében történõ szakszervezeti szerepvállalást emelte ki elõadásában.
Czethoffer Gyuláné, a paksi I. István
Szakképzõ Intézet igazgatójának elõadása a gazdálkodók irányából megfogalmazott szakképzési igények és a tanulói-szülõi szándékok közötti összhang megteremtésének lehetõségeit taglalta.
A fórum zárásaként egy kerekesztal
rendszerû vitát folytattak le az elhangzottakról a jelenlévõk. A vita végkicsengéseként megállapították, hogy a szakképzésben kompetens munkaerõ-piaci szereplõknek rendszeresen találkozniuk kell, és
a közös érdekük alapján összehangoltan
szükséges a szakképzést a keresletvezérelt irányba fejleszteniük.

2008. január 1-vel a Humán Alapítvány
támogatási köre kibõvült. A társasági segélyek jelentõs része (temetési segély, baleseti és betegségi segélyek) a Jóléti Osztály kezelésébõl az alapítványhoz kerültek, így a kiutalt támogatások nettó összege növekedett.
2008. I-IX. hónapban a Humán Alapítvány 315 igényre 23.077.100 Ft összegben
utalt ki támogatást.
Kérjük, 2008. évben is segítsük a nehéz élethelyzetbe került kollégáinkat, családtagjaikat!
Önöknek nem kell mást tenniük, mint
éves adóbevallásukkal egyidejûleg az
APEH által kibocsátott kis lapra felírni az
alábbiakat:
Paksi Atomerõmû Zrt. Humán Alapítványa, Paks. Adószám: 18860751-1-17
A Humán Alapítvánnyal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Humán honlap/Humán Alapítvány menüpont alatt.
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Kína atomerõmûveket épít Pakisztánban
(de a helyzet ennél bonyolultabb)
Pakisztáni bejelentés szerint Kína
segítséget nyújt az energiaéhes
muszlim országnak két atomerõmûvi blokk felépítéséhez, tovább erõsítve az eddigi kötõdéseket. Ez a nukleáris egyezmény egyike volt annak a
tucatnyi gazdasági megállapodásnak, amelyet Asif Ali Zardari elnök
pekingi látogatása során írtak alá jelentette ki Shah Mahmud Qureshi
külügyminiszter.
ár a külügyminiszter kevés részletet
árult el, a fokozott együttmûködés Kínával valószínûleg enyhíteni fogja
Pakisztán sértõdöttségét amiatt, hogy az
Egyesült Államok engedélyezi üzleti köreinek nukleáris üzemanyag, technológia és
reaktorok eladását a szomszédos (egyúttal
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rivális) Indiának. Több amerikai hivatalnok, közük Richard Boucher helyettes államtitkár visszautasította a pakisztániak
egyenlõ bánásmódra való felhívását. Ennek okaként azt jelölték meg, hogy Pakisztán nem eléggé fogékony a nukleáris titkok
megõrzése terén. Az együttmûködés mozgatója lehet az is, hogy Oroszország atomerõmû építésén segédkezik Iránban. Ez rávilágít arra is, hogy a nukleáris ipar minden talpalatnyi földre be szándékozik tenni a lábát a három rivális ország területén.
Kínai vezetõk szerint Kína felismerte Pakisztán igényeit, és nemzetközi fórumokon
már tisztázta, hogy ellene van a megkülönböztetésnek - mondta Qureshi külügyminiszter egy sajtótájékoztatón. Kína egyébként a másik ország legnagyobb befektetõje és fegyverszállítója, és osztozik az Indiával való heves versengésben. A fõvárostól

kb. 200 kilométerre található Chashma
atomerõmû felépítésében korábban Kína
már segítséget nyújtott. A második blokk
építése is jól halad, és várhatóan 2011-ben
fejezõdik be. A Chashma-3 és Chashma-4
blokkok üzembe helyezése 680 megawatt
új kapacitást hoz majd Pakisztánnak. A
külügyminiszter viszont nem említette,
hogy azok mikor lépnének üzembe és Kína konkrétan milyen segítséget adna. Arról
sem szólt, hogy vannak-e intézkedések az
atomerõmûvi és a fegyverkezésre szánt
nukleáris hasadóanyag elkülönítésére.
Pakisztán 1972-ben kezdte meg - kanadai együttmûködéssel épült - elsõ blokkja üzemeltetését, de nem írta alá az Atomsorompó Egyezményt, ami a legfõbb nemzetközi egyezmény az atomfegyverek és
technológiájuk elterjedésének megakadályozására. Mindamellett számos nukle-

áris létesítményének ellenõrzését megengedi a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek. Az Egyesült Államok számára Pakisztán nukleáris programja azonban
most is fájó pont. Az ország ellen azután
alkalmaztak nemzetközi szankciókat,
hogy 1998-ban felrobbantotta elsõ nukleáris töltetét - válaszul a hasonló indiai
tesztre. A szankciókat akkor mérsékelték, amikor a korábbi elnök, Pervez
Muszaraff segítséget nyújtott a 2001. évi
terrortámadással gyanúsított al-Qaida terroristák levadászásához. De azt követõn,
hogy a pakisztáni atomprogram felépítõje, Abdul Qadeer Khan 2004-ben atomtitkokat adott át Iránnak, Líbiának és ÉszakKoreának, visszavetette Pakisztán azon
reményeit, hogy a világ exkluzív nukleáris klubjának tagja lehessen.
Forrás: 1nuclearplace.com Varga József

104 százalékos teljesítményen a 3. blokk
2008. október 31-én a 3. blokkot az
eredeti teljesítményének a 104 százalékára terhelték fel. Ezzel a 3. reaktor névleges hõteljesítménye 1430
MW lett, ami azt jelenti, hogy a
blokk villamos teljesítménye jelenleg 485-490 MW.
felterhelést több hónapos elõkészítés, az egyes mûszaki átalakítások
és a blokki teljesítménynövelés (tn)
hatósági engedélyeztetése elõzte meg,
majd a primer köri átalakítások végrehajtása következett a 2008. évi fõjavítás során. Ezt követte a 3. blokki tn üzemviteli
program 1. lépésének végrehajtása, azaz
komplex ellenõrzések elvégzése az eredeti 100% teljesítményen. Miután a szakmai szervezetek szakemberei, majd az
Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatóságának képviselõje
is úgy nyilatkozott, hogy nincs akadálya
a felterhelésnek, azt az ütemterv szerint,
az üzemviteli program alapján végrehajtotta a 3. blokk személyzete.
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Mivel a turbinán végrehajtandó átalakításokat csak a 2009. évi nagyjavítás
idején lesz mód elvégezni, a 3. blokk teljesítménye egy év múlva éri el az erede-

ti 108 százalékát. A paksi szakembereknek további kihívás, hogy jelenleg zajlik
a 2. blokki tn üzemviteli programja is. Az
1. lépés, a "régi" 100% teljesítményszin-

ten végrehajtott ellenõrzések után (lapzártánk után), november közepén várható a 104%, majd "Mikulásra" a 108% elérése a 2. blokkon.

Az atomenergia jövõje
A Gazdasági Együttmûködés és Fejlesztés Szervezete (OECD) Nukleáris
Energia Ügynöksége (NEA) október
16-án ünnepelte megalakulása ötvenedik évfordulóját. Ahogyan azt az
„50 éves a Nukleáris Energia Ügynökség” c. szeptemberi cikkünkben
jeleztük, elkészült a 2050-ig kitekintõ Nuclear Energy Outlook, az
„Atomenergia Kilátások” c. jelentés
- tájékoztatott Kovács Pál okl.
hõfizikus, aki Párizsban, a jelzett
szervezet alkalmazásában áll.
uis E. Echávarri, a NEA fõigazgatója
szerint a legújabb kiadványuk fontos szerepet tölt be az atomenergia
további szerepével kapcsolatos viták lefolytatásában. A kitekintés szerzõi kiemelik: az atomenergia versenyképes és stabil energiaellátást ígér, miközben segít az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésében. Az egyik változat
szerint 2050-re a jelenlegi nukleáris technológia a globálisan termelt villamos
energia egyötödét állítja majd elõ, így
1400 reaktor fog mûködni, melyek a mai
termelés négyszeresét állítják elõ. Egy
ilyen növekedéshez politikai és társadalmi támogatás is szükséges. A kormányok
felelõsek a hatékony biztonsági szabályozás fenntartásáért, a radioaktív hulladékok elhelyezésének fejlesztéséért és a
nukleáris nonproliferáció erõsítéséért. A
fejlesztések tekintetében az elõrejelzés
szerint a domináns típusok a harmadik
generációs könnyûvizes reaktorok lesznek, amelyek biztonsági és gazdaságossági jellemzõi a maiakhoz képest tovább javulnak. 2030-ra versenyképesek lesznek
a negyedik generációs típusok is, ame-
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lyek megbízhatóan, minimális hulladék
képzõdése mellett lesznek képesek termelni. Ezek után, érdemes áttekintenünk
a legfontosabb feladatokat:

1. Kiegyensúlyozottá kell
tenni a világ energiaigényének növekedését
A folyamatos társadalmi és gazdasági
fejlõdés érdekében - annak lehetséges
környezeti, társadalmi és politikai hatásaival együtt - az energiaigények kielégítése a 21. század jelentõs globális kihívása.
A világ villamosenergia-fogyasztása
2050-re várhatóan a 2,5-szeresére növekszik. Az atomenergiának komoly szerepe
lehet az ellátásbiztonsági gondok megoldásában.

2. Az atomenergiának hozzá
kell járulnia a világ energiaellátásának biztosításához
Az atomenergia 2006-ban 2,6 milliárd
MWh villamos energiát termelt, ami a világ villamosenergia-termelésének 16%-a.
A világ a napjainktól 2050-ig tartó idõszakban képes olyan ütemben atomerõmûveket építeni, amely megfelel a pozitív
változatban szereplõ elõrejelzésnek.

3. Minimalizálni kell
a növekvõ energiafogyasztás negatív hatásait
Az atomenergia jelentõs szerepet játszhat a CO2-kibocsátások elkerülésében, a
nagyobb energiabiztonság elérésében és
a fosszilis üzemanyagok elégetésébõl
származó súlyos egészségügyi hatások
csökkentésében. A CO2-kibocsátást - bele-

értve a villamosenergia-termelésbõl származó kibocsátást is - a felére kell csökkenteni ahhoz, hogy a klímaváltozás hatásait még elfogadható szinten lehessen tartani. Az atomenergia jobban szolgálja az
energiabiztonságot, mint az olaj vagy a
földgáz, mivel az üzemanyag, az urán, különbözõ forrásokból származik, és a fõbb
szállítók politikailag stabil országokban
találhatók. Az atomenergia komoly szerepet játszhat a fosszilis üzemanyagok felhasználásából származó súlyos egészségügyi hatások csökkentésében.

4. Válaszokat kell adnunk
az atomenergia fejlõdésébõl
eredõ kihívásokra
Az atomenergia lehetõséget ad a várható villamosenergia-igény növekedésének
teljesítésére, a fosszilis üzemanyagok
használata kapcsán potenciálisan fellépõ
aggodalmak csökkentése mellett. A lakosság jelentõs része azonban úgy gondolja,
az atomenergia használatának kockázatai meghaladják az elõnyeit. Az atomiparnak és azoknak a kormányoknak, amelyek az atomenergiára is szeretnének támaszkodni, kezelniük kell a nukleáris
biztonság, a hulladékelhelyezés és leszerelés, a proliferáció és fizikai védelem, valamint a költségek problémáit. A nukleáris biztonság világszintû kérdéssé vált:
egy adott országban bekövetkezõ súlyos
esemény komoly hatással járhat a szomszéd országokra; az atomipar elsõdleges
prioritással kell, hogy kezelje a nukleáris
biztonságot és a környezet védelmét. A
hatékony hatósági ellenõrzést továbbra is
biztosítani kell; ez alapkövetelmény. A
nagy aktivitású radioaktív hulladékok
végsõ elhelyezési programjainak késése

vagy megtorpanása is komoly negatív hatást gyakorolhat az atomenergetikára; a
kormányoknak és az atomiparnak közösen kell dolgozniuk, hogy a biztonságos
végsõ hulladékelhelyezést megvalósítsák.
A proliferáció megakadályozása és a fizikai védelem terén a világ nukleáris közösségének együtt kell dolgoznia, hogy megakadályozza az atomfegyverek elterjedését és a radioaktív anyagok bûnözõi vagy
terroristacsoportok általi bûnös célú
használatát. Diszkontált költségalapon az
esetek többségében az új atomerõmû építése és üzemeltetése gazdaságilag kivitelezhetõ, azonban azok a kormányok, amelyek atomerõmûvek építésébe kívánnak
beruházni, szükségük lehet az engedélyezéssel, a tervezéssel járó, illetve azon
pénzügyi kockázatok mérséklésére, amelyeket a radioaktív hulladék kezeléséhez
és a leszereléshez kapcsolódóan a pénzügyi világ érzékel. Ahhoz, hogy az atomenergia fejlõdjön, a jelenlegi kapcsolatnak a döntéshozók, az atomipar és a társadalom között egyre fontosabb szerepet
kell kapnia.

5. A technológiát
kell fejleszteni
A reaktorok jelen generációja kiváló
teljesítményre képes, így alapot adnak a
fejlõdéshez. A reaktorok tervezésére és
az üzemanyagciklusok fejlesztésére irányuló együttmûködés még további jövõbeli elõrelépéseket is ígér. A jövõ könnyûvizes reaktorai III+ generációs reaktorok
lesznek, tovább javított tulajdonságokkal
és jobb gazdasági mutatókkal.
Bõvebb információ a NEA weboldalán
található: www.nea.fr.
Sipos László

Útfelújítások
Kalocsa térségében
A Regionális Operatív Program (ROP) keretében felújítják Bács-Kiskun megye két kistérségi központját,
Kalocsát és Kiskőröst összekötő 5301 jelű út mintegy 30 kilométernyi szakaszát. A beruházás eredményeként javul majd a két város megközelíthetősége, csökken a környezeti terhelés, valamint nő a
közlekedésbiztonság, ami által előmozdulhat a térség felzárkóztatása.
Az európai uniós társfinanszírozású projekt összesen 29 896 kilométernyi, többnyire külterületen haladó útszakasz felújítását foglalja magában. A felújításra nagy szükség van, hiszen a megye két kistérségi központja - Kalocsa és Kiskőrös - között a vasúti
személyszállítás megszűnt, így ennek pótlása, a közúti közösségi közlekedés körülményeinek javítása
különösen fontossá vált nemcsak a két város, de az
egész megye számára.
A rendelkezésre álló mintegy 928 millió forintból a beruházók megerősítik az aszfaltot, felújítják az útszakaszhoz tartozó átereszeket, hidakat és vízelvezető
rendszereket, melyek mára már jelentősen leromlottak, így a jelenlegi közúti közlekedési, forgalmi és forgalombiztonsági igényeket már nem elégítik ki. A felújításra szánt útszakasz a két kistérségi központ mellett érinti még Kecel és Öregcsertő lakosait is, így a beruházás eredményeként összesen mintegy 44 000
lakos életkörülményeinek javítása valósulhat meg.
A felújítás rendkívül fontos Kalocsa számára, hiszen
a városban egy speciálisan fogyatékos gyermekekkel foglalkozó oktatási intézményen túl négy általános, két középiskola, két gimnázium és egy főiskola
is működik, melyek tanulói között nagy számban
akadnak olyanok, kik a környező települések lakosai. A városi kórház is nagy területet lát el, hiszen a
legközelebbi egészségügyi intézmény több mint 40
kilométerre található.
Megszűnnek az utóbbi évek nehézségei, bízunk benne, hogy az idén télen már nem kell kerülőutakat
használni, mert az 5301-esen semmi sem gátolja a
hatékony hóeltakarítást - mondta el Pintér Ferenc,
Kalocsa város önkormányzatának műszaki osztályvezetője. Az elkövetkező hónapokban ugyancsak
megújul a Kalocsa határában induló és az 53 utat az
54-es úttal összekötő, Miskét és Hajóst érintő útszakasz is. Sajnos ebbe a beruházásba a településeken
átvezető útszakaszok felújítása már nem fért bele,
amelyek állapotán csak egy újabb pályázati támogatás javíthat majd. Ezekben a napokban Kalocsa belvárosában is nagyarányú útrekonstrukciók folynak.
Mintegy 400 millió forintot költ a kalocsai önkormányzat a DARF-tól (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács) elnyert pályázati támogatásból és önerejéből a város főközlekedési útjainak a felújítására. A
beruházás részeként a Foktői úti Vajas híd szerkezetét is megerősítik, továbbá két körforgalom is kialakításra kerül, mely jelentős mértékben javíthatja a
Péjó Zoltán
közlekedés biztonságát.
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Gyöngykoszorú koncert
Berta Alexandrával
„Ifjúság gyöngykoszorú” címmel jelent meg
két évvel ezelőtt, 2006 őszén Berta Alexandra első CD lemeze, és ezt a címet viselte a CD-bemutató koncert is, mely igen
nagyszámú érdeklődő közönség előtt és
rendkívül szép sikerrel zajlott a Városi Művelődési Központ színháztermében. Az idei
koncert közkívánatra került megrendezésre, hiszen sokan jelezték igényüket Alexandra újabb paksi fellépése iránt.
Berta Alexandra, a fiatal paksi citerás és
népdalénekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - népzene szakos, pengetős
szakirányban tanuló - citerás hallgatója
mostani rendezvényén is fellépésre kérte
zenész és énekes társait, így ezúttal is dallamvilágban, hangzásban, hangszerelésben és előadásmódban is gazdag műsorban volt részük az érdeklődőknek. Felléptek a Zeneakadémia másodéves népzene
szakos hallgatói, bemutatkozott a Kiss Tamás és barátaiból álló tamburazenekar, a
veszprémi Virtus együttes, a péceli
Gyöngyharmat népzenei együttes és a
paksi Vetővirág citerazenekar.

Friss hírek Finnországból
Médiadíjjal és szakmai úttal jutalmazta a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Kft. a munkáját elfogulatlan
tájékoztatással segítõ újságírókat
és szerkesztõségeket, alapítása tizedik évfordulóján.
tízfõs társaság élén dr. Hegyháti József ügyvezetõ igazgatóval és Buday
Gábor tudományos igazgatóval
Finnországba utazott, ahol a Fortum cégnél tett látogatás során az atomenergia
finnországi felhasználásáról, illetve a Fortum által mûködtetett és tervezett nukleáris létesítményekrõl kaptak tájékozta-
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A rendezvény szervezői munkáját Berta
Alexandra édesapja, Ferenc és édesanyja,
Rozika vállalta magára. Mivel belépődíj
nem volt, így a közönség tetszés szerint járulhatott hozzá az esthez, aminek bevételét
a fellépő fiatal népzenészek támogatására
kívánják fordítani.
A népzenei esten dr. Potóczky Iván önkormányzati képviselő, az oktatási és kulturális
bizottság elnöke mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte, hogy a kulturális bizottság elé
került pályázatok közül Berta Alexandráéból
mindig sugárzott a tehetség és az elhivatottság. A műsorvezető szerepét ellátó Tell Edit kitért Alexandra népzenei sikereire, tevékenységére és szorgalmára, mellyel ezen az úton halad. Megtudtuk tőle, hogy Alexandra a citerán

kívül tamburán is játszik, és hogy 2008-ban az
itthoni számos fellépés mellett műsort adott
Szlovákiában, Szlovéniában, Erdélyben,
Oroszországban és Szicíliában. Felolvasta dr.
Olsvai Imre, a Magyar Tudományos Akadémia
Zenetudományi Intézete főmunkatársának
üdvözlő levelét, aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudok jelen lenni az esten.
Széles András citeraművész boldogan osztotta meg abbéli örömét a közönséggel,
hogy végre a Magyar Zeneakadémián népzenei tagozat indult, és büszkeséggel tölti
el, hogy a népzenei tanszéken Alexandra
volt a legelső citerás hallgató.
A változatos és élvezetes műsorszámokból
álló koncertnek különös hangulatot adott
az a dalcsokor, mely keretében Kossuthdalokat adtak elő, megemlékezve az aradi
vértanúk évfordulójáról. Befejezésül pedig
a dalosok, zenészek és a közönség együttes éneklése még emlékezetesebbé és élménydúsabbá tette a koncertet.
Ebben az estben benne volt az öröm, a
szépség, az anyanyelv megbecsülése, a
hazaszeretet, benne volt a fiatalság heve,
vidámsága, az összetartozás érzése és a
magával ragadó csodaszép zenei világunk
minden részlete, gyönyörűsége. Nehéz
szóval leírni. Ott kellett lenni és átérezni.
Csodálatos volt! Köszönjük Alexandra!
- Lovásziné Anna -

tást. Peter Tuominen számolt be arról,
hogy cégük összesen 3400 megawattnyi
nukleáris kapacitással rendelkezik. Loviisában két, a paksiakkal megegyezõ, VVR
440-es nyomott vizes blokk van. Finnországban még egy telephelyen, Olkiluotóban mûködik két blokk, s épül egy
újabb, de van svéd érdekeltségük is. A
Fortum 52%-ban állami tulajdonban van,
részvényeibõl 7,1%-ot finn, 35,4%-ot külföldi befektetõk birtokolnak. Peter Tuominen kiemelte, legnagyobb hányaddal
amerikai nyugdíjas pedagógusok rendelkeznek. Beszámolt arról is, hogy a loviisai blokkok teljesítménynövelése megtör-

tént, birtokukban van az engedély az
üzemidõ növelésére is.
A kis és közepes aktivitású hulladék
elhelyezését a finn gyakorlat szerint az
atomerõmûvet üzemeltetõ cégek oldják
meg. Errõl Tapani Eurojaki beszélt a magyar küldöttségnek. Elmondta, a technikai megoldás hasonló, mint a Magyarország által választott: gránittömbben,
mélységi tárolóban nyernek végsõ elhelyezést a hulladékok, amelyeket a finnek
két kategóriába sorolnak. Közepes aktivitású náluk nincs, a hazánkban abba tartozó hulladék kis aktivitásúnak minõsül.
A radioaktívhulladék-tároló egyébként

Szentgyörgyi
szüreti nap

Díjkiosztó
ünnepség
A jövõ generációjának példaképül
szolgálhatnak azok, akik a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány pályázatán sikerrel szerepelnek, fogalmazott a városházán tartott díjkiosztó ünnepségen Hajdú János.
A polgármester kiemelte, a munkát, szorgalmat és tehetséget jutalmazzák, s nem
a szerény anyagi juttatás a fontos, hanem
az erkölcsi elismerés. Az alapítványt a város és az atomerõmû hozta létre 500-500
ezer forintos alaptõkével. Hétmillióra
emelték az összeget, az
idei kamat mégis olyan
kevés volt, hogy nagyon
kevesek díjazására lett
volna csupán elég. A két
alapító kiegészítette, hogy
a 120 körüli pályázó
mindegyike kaphasson
jelképes összeget, aki arra érdemes. Irodalom, zene, sport, képzõmûvészet
terén nyújtott kiemelkedõ

teljesítménnyel, kimagasló általános iskolai, közép- és felsõfokú tanulmányi
eredménnyel lehet pályázni. A legmaga-

sabb elismerést, a felsõfokú képzésben
résztvevõk számára hirdetett ösztöndíjat
idén Renkecz Tamás kapta.

Mentõápolói képesítést szereztek az erõmû tûzoltói
2008. október 22-én az Atomerõmû
Tûzoltóság tizenhét tûzoltója fejezte
be két és fél éves mentõ szakápolói
tanulmányait, és szerezte meg a
szakképzettséget tanúsító bizonyítványt. A vizsgáztatásban részt vevõ
oktatók, neves szakemberek szerint
ez kuriózumnak számít.
ogy miért is kuriózum, és miért volt
szükség erre a képzésre? A kérdésre a választ egyrészt az adja, hogy a
tûzoltóság mentõautó mûködtetésével
sürgõsségi ellátást biztosít az atomerõmû
területén, bizonyos esetekben erõmûvön
kívül is. E feladat ellátásához a tûzoltóság
gondoskodni kívánt megfelelõ szakképzettségû személyzetrõl is. Riasztás esetén a mentõ háromfõs személyzettel,
mentõorvossal, mentõápolóval és olyan
gépkocsivezetõvel indul a helyszínre, aki
szinten rendelkezik mentõápolói képesítéssel. Ezenkívül ezzel a képzettséggel
biztosítani tudják a magasabb színvonalú ellátást abban az esetben is, amikor a
mentõautó nem tud segítségre sietni.
Amennyiben a rohamkocsi éppen más

H

azon a szigeten épült meg, amelyen a loviisai atomerõmû mûködik, mivel ez a sziget egy gránittömb. A tárolónak nincs külön üzemeltetõje és szakembergárdája, az
erõmûhöz tartozik. A hulladékkezeléssel
Finnországban szinte a nukleáris energiatermelés terén tett elsõ lépések óta foglalkoznak. Az elsõ blokk üzembe helyezése - 1977 - után egy évvel már megszületett a döntés a tárolóról, amely 1998-ban
fogadta az elsõ hulladékokat.
A tároló - melyet a magyar csoport meg
is látogatott - szükség szerint bõvíthetõ.
Tervezik ezt is, és új blokk építését is Loviisában.

mentési feladatot lát el, esetleg nincs az
erõmû területén, akkor az egészségügyi
alapellátáshoz szükséges eszközökkel
(defibrillátorral, oxigénpalackkal, sürgõsségi táskával, törésrögzítõ készlettel stb.)
felszerelt tûzoltóautó indul a helyszínre,
és a tûzoltóság szakképzett mentõápolói
az õ kompetenciaszintjüknek megfelelõen látják el sérült vagy rosszul lett személyt.
A másik okkal kapcsolatban, ami miatt
kuriózum, különösen szép példa tûzoltóink mentõápolói képzése, idézem a vizsgabizottság elnöke, Pápai Tibor, a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központ Sürgõsségi Betegellátó Centrumának ápolási vezetõje szavait: "Úgy gondolom, hogy ez a vizsga egy különleges
kuriózum, egyrészt mert egyáltalán nem
jellemzõ, hogy tûzoltók szakképzett mentõápolói képesítést szerezzenek, másrészt, mert különösen nagy létszámmal
vettek részt a képzésen, és erre még nem
volt példa".
Tóth Attila, az Országos Mentõegyesület elnöke szerint az Atomerõmû Tûzoltósága azért is különleges, mert itt már kez-

dettõl fogva folyik elsõsegély-oktatás, és
a tûzoltók döntõ többsége rendelkezik középfokú elsõsegélynyújtó bizonyítvánnyal
és jártassággal. A mostani képzéssel kapcsolatban az a tapasztalata, hogy az átlagos szinttõl eltérõen itt kiemelkedõ volt a
hallgatók teljesítménye. Dr. Szvitán Gábor, az OMSZ fõorvosa szerint példaértékû a tûzoltóság képzési rendszere, Vasasné Juhász Éva oktatásszervezõ szerint elismerésre méltó, ahogy ez a képzés két és
fél éven keresztül végig dinamikusan és
jól mûködött. Feil József állomásvezetõ
mentõtiszt a tûzoltók hozzáállását, aktivitását tekintette dicséretesnek, követendõ
példának.
A tûzoltóság mindig nagy figyelmet fordított a tûzoltók képzésére, aminek köszönhetõen az állomány valamennyi tagja letette a középfokú elsõsegélynyújtó
vizsgát, és 33 fõ a mentõápolói, 3 fõ pedig
a szakképzett mentõápolói képesítést
már korábban megszerezte. Most már 20
tûzoltó teljesíthet szolgálatot a mentõautón szakképzett mentõápolóként.
Teljesítményükhöz, sikeres vizsgájukhoz gratulálunk!
Lovásziné Anna

2008. október 11-én került megrendezésre a
hagyományos Szüreti nap a dunaszentgyörgyi
Nagycsaládosok Egyesületének szervezésében. Az egész napos program délelőtti részében a gyermekek számára sportfoglalkozást és
ifjúsági előadást szerveztek a rendezvénynek
helyt adó faluháznál, ahol ezzel párhuzamosan
zajlott az érkező vendégek fogadása és vendégül látása. A rendezvény fővédnöke Tóth Ferenc
országgyűlési képviselő volt.
A faluház előtti utcai területen egész nap kézműves- és kirakodóvásár várta az érdeklődőket,
s közben a tolnai Fusz János Zeneiskola Ifjúsági
Fúvósegyüttese szolgáltatott térzenét. Sor került
továbbá Novák-Kovács Ágnes könyvének dedikálására, illetve a dusnoki Hubert László festőművész néhány művének kiállítására is.
A felvonulás előtti folklórműsor 13 óra után
kezdődött. A köszöntőbeszédek elhangzása
után a meghívott vendégek (Erős Richárd,
Paks, VBG, dusnoki Remenica Kulturális Egyesület Biser Kórusa és Tánccsoportja a Bácska
Tambura Zenekar kíséretében, Várdaróci Kultúregyesület Gyermek- és Ifjúsági néptánccsoport és latin-amerikai táncos csoport) és a hazai csoport (Vadrózsa Népi Együttes a Bartina
Zenekar kíséretében) műsorát láthatta a közönség. Ezután indult el a felvonulási menet a
bíróné (Lukács Renáta) házához, élén a zászlóvivővel (Jóni Alex), a kisbíróval (Szabó Zsolt), a
koronavivőkkel (Fazekas Rita, Máyer Evelin) a
bíróval (Kollár Erik) és az elnökökkel (Schlitzer
József és Tarr István). Őket követték a helyi és
vendég tánccsoportok, a gazda (Csóka András) és a gazdáné (Tóth Tünde) hintója, a többi
kocsi és szekér, valamint a hatalmas csikós-lovas csapat. A bíróné házához érkezve szíves
vendéglátásban részesült mindenki. A felvonulási menet a község utcáit hangos énekléssel,
zenével-tánccal járta végig, majd visszaérkezett a faluházhoz, ahol lovasbemutatót és szüreti játékokat szerveztek az érdeklődőknek. A
program zárásaképpen este bált tartottak,
ahol mindenki kedvére mulathatott.
Gyöngyösiné Nyul Petra

2008. november

5

OSZTÁLYTABLÓ: Radioaktivhulladék-kezelési osztály
Sorozatunkat azzal a céllal indítottuk el 2000 májusában, hogy bemutassuk munkatársainkat, és rajtuk keresztül azt a területet ahol dolgoznak. Ezúttal újabb hat munkatársunk került - ha csak egy pillanatra is - a figyelmünk középpontjába.

Feil Ferenc, osztályvezetõ
Feri! Kezdjük a kályhánál. Mikor és honnan kerültél az atomerõmûbe?
- Az egyetem elvégzése után, 1996 novemberében kerültem az atomerõmûbe, ez az
elsõ munkahelyem. Atomix Kft.-s állományban az akkori radioaktívhulladék-kezelési osztályra kerültem mint technológus mérnök. Mint üzemeltetés vezetõ, 2001
márciusában lettem PA Rt.-os, ugyanazon
az osztályon. Két és fél év után projektvezetõnek neveztek ki, Szabó Bénitõl vettem
át a Radioaktív Hulladékok Kezelése Projektet. Ezután az integrált projektek létrehozásakor a Radioaktív Hulladékok Kezelése Projekt és a Földrengésvédelmi Projektet összevonásra került. Aztán 2006 júniusában megszûntek a projektek, és újra létrejött a radioaktívhulladék-kezelési osztály,
amelynek azóta is a vezetõje vagyok.
Milyen az osztály szervezeti felépítése?
- Az osztályunk fõ tevékenysége a szilárd és
folyékony radioaktív hulladékok kezelése.
Ennek megfelelõen két üzemünk van, egy
szilárd- és egy folyékonyhulladék-kezelõ
üzem, illetve a két üzem munkáját támogató üzemviteli csoport. Összesen 22 fõ PA
Rt.-os dolgozik az osztályon, és 35 fõ szerzõdéses keretek között végzi a hulladékkezelési feladatokban.
A hulladékok elhelyezése problémát jelent?
- Igen, elsõsorban a kis és közepes aktivitású szilárd hulladékok átmeneti tárolása
az, ami jelenleg problémát okoz. Gyakorlatilag az átmeneti tárolókapacitások beteltek. Reményeink szerint az idén megkezdjük a szilárd hulladékok átadását az RHK
Kft. részére, ugyanis Bátaapátiban elkészültek a felszíni létesítmények, és megkapták az üzemelési engedélyt is. Már csak
egy apró akadálya van a szállításnak, a
paksi atomerõmû Mûszaki Üzemeltetési
Szabályzatának (MÜSZ) módosítása, hogy
ne korlátozza a radioaktív hulladékok kiszállítását az üzemi területrõl. A MÜSZ módosításának engedélyezési kérelme már a
hatóság asztalán van.
A folyékony hulladékok tárolása megoldottabb?

Tumpek Zsolt,
mûvezetõ

- Ezen a téren jobb a helyzet, mert a 2003as üzemzavar után sor került a tartálypark
bõvítésére. Akkor 3800 köbméternyi tartálykapacitást építettünk ki a 2-es segédépülethez kapcsolódóan. Ennek köszönhetõen 2014-ig megoldott a folyékony hulladékok átmeneti tárolása. Legkésõbb erre
az idõre üzembe kell helyeznünk a folyékony hulladékok térfogatát csökkentõ technológiát. Természetesen ez egy elvi korlát,
terveink szerint még ebben az évben üzembe helyezzük a kobalt eltávolító - komplex
bontó technológiát, és megkezdjük a feldolgozó technológia további részeinek az
üzembe helyezését is.
Ki a tervezõ?
- Két részbõl áll a technológia, az egyik része finn tervezés, a másik pedig magyar. A
G.I.C. Kft. tervezte és kivitelezte a komplexképzõk elroncsolására és a kobaltizotópok
eltávolítására szolgáló technológiát. A további technológiai lépések (nátriummetaborát-visszanyerés, ultraszûrés és céziumizotópok eltávolítása pedig finn tervek
alapján készültek el.
Mi az útja a folyékony hulladékok végleges elhelyezésének?
- Hulladékot véglegesen elhelyezni folyékony formában nem lehet, elõbb szilárdítani kell. A szilárdításra jelenleg a cementezõ technológiát tervezzük alkalmazni. Cementezés elõtt viszont célszerû a folyadékok térfogatát csökkenteni, amelyre korábban említett térfogatcsökkentõ technológiát építettük ki. Ezzel a technológiával kb.
hetvenszeres térfogatcsökkentést érhetünk
el, és csak a maradékot cementáljuk, amely
majd Bátaapátiba kerül.
Mi a térfogatcsökkentõ technológia lényege?
- A folyékony hulladékban elsõ lépésként
elbontjuk a komplex képzõ anyagokat,
amelyek a kobaltizotópokat oldható állapotban tartják. Ezután a szûrhetõ állapotba került kobaltot kiszûrjük az oldatból. A
következõ lépés a bórsav eltávolítása a bepárlási maradékból, majd ezután eltávolítjuk az aktivitás zömét adó céziumi-

Már az elsõ munkahelye is az atomerõmû területén volt. Hosszú ideig dolgozott külsõsként, és
munkája akkor is a radioaktív szilárd hulladékok
kezelésére terjedt ki.
Hol végezted a tanulmányaidat?
- Általános iskolai tanulmányaimat Tengelicen
végeztem, ezt követõen a bajai Jelky András Szakmunkásképzõ Intézet és Szakközépiskolában
gépjármû-technikai szerelõ képesítést szereztem.

zotópokat. Így kapunk egy olyan folyékony
hulladékot, amelynek relatíve alacsony a
só- és aktivitástartalma, és kibocsájtható a
többi mérlegen felüli hulladékvízzel egyesítve a Dunába.
A feladathoz mérten milyen a személyi
ellátottságotok?
- Azt kell, mondjam, hogy sok a feladatunk.
Az üzemviteli igazgatósághoz tartozunk,
itt elvileg tisztán üzemeltetési feladataink
lennének, azonban mi foglalkozunk a folyékonyhulladék-kezelési technológia beruházási feladatainak a befejezésével, illetve a
radioaktív hulladékok kezelése területén
mi visszük a mûszaki háttértevékenységet
is. Tehát részben üzemeltetünk, részben
beruházók is vagyunk és részben mûszaki háttérszervezet is. Ez azt jelenti, hogy
korlátozott az a témaszám, amellyel egy
idõben tudunk foglalkozni. Idõnként vannak komoly munkacsúcsok, azonban egyelõre uraljuk a helyzetet a jelenlegi létszámmal.
A reggeli érkezésedkor úgy láttam, munkát vittél haza.
- Igen, idõnként elõfordul, de család mellett nem túl hatékony az otthoni munkavégzés. A nejem otthon van a kislányunkkal, aki nemrég múlt egyéves. Elég kevés
a szabadidõm, ráadásul családi házat vettünk Pakson, és a felújítással vagyunk elfoglalva. A kevés szabadidõmben zenét
hallgatok, olvasok, és a barátaimmal jövünk össze idõnként.

Milyen beruházások voltak ezek?
- Még a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) létesítésének az ideje volt ez,
akkor még az erõmû feladatai közé tartozott
a tároló létesítése. Emellett ez idõ tájt kezdõdtek meg a folyékony radioaktív hulladékokat kezelõ technológiák beruházásai.
Foglalkoztam a segédépületeket összekötõ
csõhíd, valamint az 1-4. blokki üzemi ultraszûrõk létesítésével. Ezt követõen, illetve
ezekkel párhuzamosan kezdõdtek meg a
bepárlási maradékok feldolgozására irányuló rendszerek (FHF Technológia, Co-60 eltávolító, komplex bontó technológia) kivitelezési munkái, melyek szintén a mi feladataink közé tartoztak(nak).
Jelenleg milyen területen dolgozol?
- 2006-ban a mûszaki igazgatóság alá tartozó RHK Projekt megszûnt, illetve átalakult. A radioaktívhulladék-kezelési feladatok üzemviteli ellátása, valamint a még fo-

lyamatban lévõ beruházások a vegyészeti
fõosztályon belül létrehozott rhko-hoz kerültek. Jelenleg itt a Folyékonyhulladék-kezelõ Üzem vezetõje vagyok. Az üzem feladata az üzemi ultraszûrõk üzemeltetése, a
különféle helyekrõl származó bórsavas vizek tisztítása, folyadékmanipulációk, rendszerelemek felügyelete, adatbázisok kezelése, valamint a még létesítés alatt álló folyékonyhulladék-kezelõ technológiák kivitelezési, üzembe helyezési munkálatainak elvégzése, koordinálása.
Milyen radioaktív folyadékok keletkeznek az üzemben?
- Dekontamináló és savazó oldatok, kimerült ioncserélõ gyanták, iszapok, és ami a
legjelentõsebb: az elszennyezõdött technológiai bórsavoldatokból, csurgalékvizekbõl
200 g/dm3 bórsav-koncentrációjú sûrítménnyé bepárolt bepárlási maradékok.
Ezeknek a további sorsát kell nekünk kezelni. Még 1999-ben egy térfogatcsökkentésen alapuló folyékonyhulladék-kezelõ technológia (FHFT) került kiválasztásra, melynek lényege, hogy az izotópokat, illetve a
bórsavat leválasztva a kezelt folyadék kibocsáthatóvá válik. Az aktivitás egy jelentõs
részét okozó Co-60 izotóp azonban komplex
vegyületként van jelen, és a meglévõ szûrési eljárásokkal nem lehet eltávolítani, ezért
vált szükségessé a most üzembe helyezés
alatt álló Co-60 eltávolító, komplex bontó
technológia. Az eljárás végén, a tartály alján megmaradt iszapos réteg kezelése pedig
cementálással fog történni.
Szereted ezt a szakmát?
- Igen, a mûszaki ellenõrzési feladatok is

Néhány mondatban mesélj az osztályon végzett
munkádról!

- Fõ feladatom a 27 fõs folyamatos váltómûszakos szervezet operatív tevékenységének szervezése, koordinálása, a szilárd radioaktív hulladék kezelésének napi feladatait végzõ kollégák irányítása és ellenõrzése, a hulladéktermelõ szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás. Emellett részben a technológiai, fejlesztési és beruházási feladatokban való közremûködés is részét képezi tevékenységemnek.
A közeljövõ nagy feladata a Bátaapátiban épült
végleges tároló telephelyére történõ szilárd radioaktív hordós hulladék szállításának megkezdése és a folyamatos, problémamentes szállításoknak a biztosítása.
Család, szabadidõ?
- Két gyermekem van, a 7 éves Dániel és a 3 éves
Dorina. Tengelicen lakunk családi házban. Feleségem a Tolna Megyei Ruhaipari Szövetkezetnél
dolgozik. A családi ház folyamatos újítgatása, szépítése, a ház körüli munkák, plusz a két lurkó
egész jól kitöltik a szabadidõmet. Ha mégis marad egy kis idõm, szívesen járok el pecázni.
Orbán Ottilia

Etessy József, mûszakvezetõ
1986 óta dolgozik az atomerõmû területén, elõbb
külsõsként, majd 1988-tól a Paksi Atomerõmû
Vállalat munkavállalójaként. Kezdettõl fogva a
primer körben végzi munkáját. 1988 óta folyamatosan mûszakozik. A Szilárd Hulladék Mûvezetõ
Egység E mûszakját vezeti.
Melyik területen kezdett?
- Elõször a mosodánál dolgoztam, majd 1988tól öltözõs lettem, és 1996-ban kerültem a radioaktívhulladék-kezelési osztályhoz.

Otterbein János, üzemvezetõ
János! Mikor és hogyan indult atomerõmûves pályafutásod?
- Abban a szerencsés helyzetben voltam,
hogy 1989-ben felvételt nyertem az ESZI-be
erõmûgépész szakra, és attól kezdve határozott célom volt, hogy ide jövök dolgozni.
Megfogott az erõmû, az itt lévõ rendszerek
különlegessége. Az ESZI Fõiskolai Karának,
majd a Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki
Karának elvégzése után 1999-ben kerültem
az atomerõmûbe, a Radioaktív Hulladékok
Kezelése Projektbe. Szabó Béni volt a projekt vezetõje, és én létesítményfelelõsként
a különféle hulladékos technológiák beruházását, mûszaki ellenõrzését, üzembe helyezését végeztem.

Mikor és honnan kerültél az atomerõmûbe?
- A középiskola befejezését követõen, 1991-92-ben
sorkatonai szolgálatomat töltöttem. Elsõ munkahelyemen, a TENKOP Rt.-nél karbantartóként tevékenykedtem. 1994 októberében léptem be a
DEKOTEN Kft.-be, ahol mint a PA Rt. szerzõdéses
alkalmazottja a szilárd radioaktív hulladékokat kezelõ mûvezetõi egységnél radioaktívhulladék-kezelõ feladatot láttam el. 2001-ben munkaköröm változása nélkül a szervezeti egység többi alvállalkozói
állományú dolgozójával együtt az Atomix Kft.-be
léptem át. Az évek során megszereztem a munkaköröm ellátásához szükséges képesítéseket. Jártasságra tettem szert a radioaktívhulladék-kezelés
technikai berendezéseinek kezelésében, megismertem a munkámhoz kapcsolódó eljárásrendeket, utasításokat. Vezetõim folyamatosan egyre több speciális feladattal bíztak meg, így 2001-tõl csoportvezetõi tevékenységet láttam el szervezeti egységem alvállalkozói állományú munkavállalói körében.
2004. október 14-én kerültem PA Zrt. állományába,
csoportvezetõi munkakörbe. 2006 nyarán, az RHKO
ismételt megalakulásakor lettem mûvezetõ, és azóta is ebben a munkakörben dolgozom.

tetszettek, de egy üzem irányítása, egy új
technológia üzembe helyezése, meglévõ
rendszerekhez illesztése közelebb áll hozzám.
Szakmailag sok újat ad?
- Rengeteget, és bizony többször elõ kell
vennem az egyetemi vagy a szakmérnöki
könyveimet is. Ami ebben a szépség az egyben a nehézség is: elõfordul, hogy idegen területen járunk, hibafeltáró-fejlesztõ jellegû
munkát folytatunk. Ezek a berendezések
az iparban még nem nagyon jelentek meg,
nem kulcsra készen kapunk egy technológiát. Ezek megvalósításán dolgozni nagy kihívás, aminek megpróbálok megfelelni.
Mit csinálsz, hogyan töltöd a szabadidõdet?
Ami szabadidõm a munka mellett marad, azt a feleségemmel és 4 éves kislányommal töltöm. Sajnos ez mostanában
elég kevés. Nagyon szeretünk ásványokat
gyûjteni, és túrázni a hegyekben akár kerékpárral, akár gyalog.

Mibõl áll a feladata? Változott a beosztása idõközben?
- Mûszakvezetõnek vettek fel, és azóta is ezt a
tevékenységet végzem. Fõ feladatom a hozzám
tartozó dolgozók irányítása, a munka megszervezése, melyben természetesen magam is részt veszek, és a munka felügyelete. Meghatározott feladatokban rám három a döntés joga és a felelõssége is. Tevékenységi területünk a radioaktív hulladékokra terjed ki, és ez a tevékenység az utóbbi idõben igen sokrétûvé vált, amihez a Bátaapátiban létesült telephely is ad tennivalót. Foglalkozunk többek közök a védõeszközök meglétével, a radioaktív és az inaktív hulladékok primer körbõl történõ kiszállításával és tárolásával.
A primer kör egész területén, mind a két kiépítésen jelen vagyunk, így mind a négy blokk üzemeltetése révén érintettek vagyunk.
Ehhez a munkához szükség volt különleges
képesítés megszerzéséhez? Milyen képzésben
vett részt az eltelt idõ alatt?
- Elõször a nehézgépkezelõ tanfolyamot kellett elvégeznem, ami által az emelõvillás és platós targonca vezetését sajátítottam el. Vizsgát tettem talajról vezért daru kezelésébõl és darukötözésbõl is. Speciálisnak mondható a 7 tonnás daru és a 2,5 tonnás daru kezelésébõl tett vizsga. Az
évek során rendszeresen kellett és ma is kell vizsgát tenni munkavédelmi, tûzvédelmi ismeretekbõl, valamint a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatból.
Mivel igen nagy kiterjedésû területen dolgoznak, hogyan tartják egymással a kapcsolatot?
- A kapcsolattartás többféle módon történik,
amihez az is hozzájárul, hogy három mûszakban dolgozunk. Amennyiben délelõttös mûszakban vagyunk, akkor az állandó délelõttös cso-

porttal személyesen is tudunk találkozni. A mûszakváltásra szintén a személyes megbeszélés a
jellemzõ. Gyakori a telefonos tájékoztatás és információkérés is. A legfontosabb alapja viszont a
kapcsolattartásnak a naplózás. A naplóba ugyanis minden eseményt rögzítünk, és a következõ
mûszak tisztán látja, hogy mi történt, és hogy mi
a teendõje.
Hogyan viseli a húsz éve tartó mûszakozást?
- Valamelyes megszoktam, és már kialakítottam a saját pihenési rendszeremet. Gondolom,
mások is egyetértenek velem abban, hogy a mûszakozás igencsak megzavarja az ember alvási
ritmusát. Ez nálam is így van.
Mi jellemzõ a közvetlen kis közösségükre? Tartanak közös esteket, családi találkozókat?
- Igen, rendszeresen összejövünk, hol kisebb,
hol nagyobb társasággal. Szoktunk a közelebbi
munkatársakkal is közös programot szervezni,
néhány fõs csoporttal, de nagyobb körben is.
Évente két alkalommal vagy Domboriban, vagy
a Tekézõben rendezzük ezeket az esteket. Mi egy
régi csapat vagyunk, jól ismerjük egymást, nagyon jól tudunk együtt dolgozni, de az újonnan
hozzánk kerülõ kollégákkal is jól kijövünk.
Meséljen a családjáról, és arról, hogyan tölti
szabadidejét?
- Három gyermekünk van, két fiú és egy kislány,
aki most kilenc hónapos. Családi házban lakunk,
ami körül sok a tennivaló, és ez a szabadidõ jelentõs részét elveszi. Szeretek barkácsolni, amit tulajdonképpen hobbinak tekintek. Most szinte minden
idõmet a kislányomra fordítom, ha csak tehetem,
vele foglalkozom.
- Lovásziné Anna -
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OSZTÁLYTABLÓ: Radioaktivhulladék-kezelõ osztály
Haaz József, létesítményfelelõs
Mikor és honnan került az atomerõmûbe?
- 1983-ban államvizsgáztam a dunaújvárosi
mûszaki fõiskolán. Elsõ munkahelyem egy
építõipari szövetkezet volt, ahol termelésirányítóként dolgoztam. A kivitelezési munkák
elõkészítése és irányítása volt a feladatom,
így a gépészeti munkákon túl az építészeti és
a villamos szakterület munkáiba is betekintést nyerhettem.
Ekkor kerültem elõször kapcsolatba az erõmûvel, mivel a szövetkezet kisebb-nagyobb
munkákra kapott megbízást a karbantartási
igazgatóságtól. Ezt követõen az akkori városi
tanácshoz kerültem, ahol a város egészségügyi intézményeinek üzemeltetése, karbantartása, továbbá felújítási és beruházási munkáinak irányítása volt a munkám.

Mely területeken dolgozott korábban?
- 1988-ban nyertem felvételt az erõmû beruházási igazgatóságára.
Elsõ feladatom a toxikus hulladékok tárolójának gépészeti kivitelezési munkáinak mûszaki ellenõrzése volt. Ezt követõen alakult meg
az erõmûben az elsõ kísérleti projekt, mely
keretében létesítettük a tûzoltó laktanyát. A
létesítés befejezését követõen a KKÁT-projekthez delegáltak. Itt a nemrég elhunyt Légrádi Zoli kollégámmal végeztük a gépészeti
munkák engedélyeztetését, létesítését, továbbá üzembe helyezését. Miután az RHK Kht. átvette a feladatokat, a megmaradt létszámmal
alakult meg az RHK-projekt.
E projekt keretei között valósult meg a segédépületeket összekötõ csõhíd, az 1-2. blokki

üzemi ultraszûrõ, valamint az folyékonyhulladék-feldolgozó technológia, melyben a gépészeti megvalósítás volt a feladatom.
Kérem, mutassa be tevékenységét röviden!
- Jelenleg a létesítési fõosztályról delegálás
útján tevékenykedem az rhko-n.
Most a Co-60 eltávolító komplex bontó berendezés üzembe helyezése a feladatom.
A gépészeti munkák elvégzésre kerültek, jelen pillanatban a berendezések összehangolása folyik. A munkák reményeim szerint rövidesen befejezõdnek.
Melyek a jövõre vonatkozó szakmai tervei?
- Az erõmûben rengeteg teendõ van a hulladékok feldolgozása, elhelyezése, tárolása te-

rén, így a feladat adott. A Co-60 berendezés
üzembe helyezését követõen a személyzet betanítását kell elvégezni, majd újra kell éleszteni az FHF-technológiát.
Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen?
- Nagyon szeretem a Dunát, amikor idõm engedi, a folyó közelében tartózkodom. Egy hajó építésén fáradozom évek óta, mely már hamarosan elkészül.
Néhány mondatban bemutatná családját?
- Tõsgyökeres paksi vagyok, feleségemmel és
gimnazista lányommal élünk itt a városban.
Köszönöm a beszélgetést!
Gyöngyösiné Nyul Petra

Nagy Zoltán, üzemvezetõ
Mikor és hol végezte tanulmányait? Mikor
került az atomerõmûbe?
- 1994-ben végeztem a Veszprémi Vegyipari
Egyetem szervezõ vegyészmérnöki szakán.
2002-ben kerültem az atomerõmûbe technológus mérnökként Atomix Kft.-s állományba.
2003 októberében lettem PA Zrt.-s. Ekkor neveztek ki üzemvezetõnek is. Az üzem osztálylyá alakulása (2006. július) után pedig a Szilárdhulladék-kezelõ Üzem vezetõje lettem.

- Igen, minden itt keletkezõ hulladék mindaddig radioaktívnak minõsül, amíg ennek ellenkezõjét a sugárvédelmi osztály munkatársai meg nem állapítják. Így potenciálisan
minden hulladék az ellenõrzött zónában hozzánk tartozik. A hazai, illetve az itteni szabályozások szerint szelektíven kell gyûjteni a
különbözõ fajta hulladékokat. Ez nemcsak fizikai, hanem adminisztratív többletmunkát
is jelent nekünk.

Kérem, mutassa be röviden az üzem tevékenységét!
- Az üzem a kis és közepes aktivitású szilárd
hulladékok kezelésével, átmeneti tárolásával,
illetve a végleges tárolóba történõ kiszállítással kapcsolatos átadási tevékenységeket végzi. Ez utóbbi zökkenõmentes végrehajtása érdekében rengeteg változtatást kellett végrehajtanunk, melyek nemcsak az üzemet, hanem valamennyi hulladéktermelõt érintenek.
Ezen felül a nagy aktivitású hulladékok nyilvántartása is feladatunk.

A hulladékkezeléssel és -gyûjtéssel kapcsolatos szigorú szabályokat mennyire nehéz
betartatni a kollégákkal?
Mi nem szeretnénk rendõrség lenni a területen, az ellenõrzött zónában ugyanakkor nem
megengedhetõ, hogy bárki figyelmen kívül
hagyja az elõírásokat. Ezek a szabályok a dolgozók és a munkakörnyezet védelme érdekében léptek életbe. Folyamatosan jelen vagyunk és ellenõrzünk a területen, illetve napi kapcsolatban vagyunk a hulladéktermelõkkel, így a gyûjtési tapasztalatokat be tudjuk építeni a szabályozásokba. Célunk, hogy
ezek a szabályok gyakorlatiasak és betarthatók legyenek. Eddigi tapasztalataink alapján
a hulladéktermelõk alkalmazkodnak a változ-

Az ellenõrzött zónában sokkal szigorúbb a
szabályozás a hulladékkezeléssel kapcsolatban?

tatásokhoz, bár ez nem minden esetben megy
zökkenõmentesen.
Az üzem irányításán kívül milyen egyéb
feladatai vannak?
- A tevékenységeink adminisztrációját nagyrészt én végzem, illetve a rögzített adatok ellenõrzése is feladatom. Fõ szempontunk, hogy
csak olyan hordókat adjunk át végleges tárolásra, amelyek minden szempontból megfelelnek az átvételi követelményeknek. Ennek
érdekében mindent dokumentálnunk kell,
nyilvántartási rendszerünket is ennek megfelelõen alakítottuk ki. Nemcsak a belsõ szervezetek, hanem többek között az OAH felé is
rendszeresen kell adatokat szolgáltatnunk.
Ezenkívül a környezetvédelmi és a sugárvédelmi jelentésekhez is küldünk adatokat. További feladatom a társszervezetekkel való kapcsolattartás és az üzem képviselete a különbözõ fórumokon. Rendkívül fontosnak tartom,
hogy a 30 fõs üzem dolgozói között olyan szellemiség legyen, amely jó kommunikáción és
személyes kapcsolatokon alapul, ezzel is segítve a kollégák munkáját. Büszke vagyok arra,
hogy kollégáim lelkiismeretesen, szakmailag
rendkívül magas szinten végzik munkájukat.

Milyen munkarendben dolgoznak az
üzemben?
- Nálunk öt mûszak van, mûszakonként négy fõvel, illetve van egy állandó délelõttös állományunk is, mivel ebben az idõszakban
sokkal több elvégzendõ feladatunk van.
Milyen képzéseken vesz részt, hogy ismereteit folyamatosan frissítse?
- Az atomerõmûvi szinten tartó képzések
mellett részt veszek a Vezetõi Akadémia képzésein is. Amikor üzemvezetõ lettem, elsõ pillanatban látszott, hogy komoly és felelõsségteljes beosztásba kerültem, azóta is igyekszem helytállni.
A jövõre vonatkozóan milyen szakmai tervei, célkitûzései vannak?
- A Mûszaki Alkotói Pályázatra nyújtottam be
a Kis és közepes aktivitású szilárd hulladékok
adatbázisának összeállítása címmel egy pályamunkát. Ebbõl a hulladékkezelési nyilvántartásból kapja az adatokat a Vegyészeti Szakértõ Rendszer, amelynek egyik feladata az átadás-átvételi jegyzõkönyvek generálása. A
rendszerbõl bármilyen kimutatást el lehet készíteni, melyet a jövõben szeretnék továbbfej-

leszteni, mivel jelenleg csak egy fajta hulladéktípusra van kidolgozva.
Család, szabadidõ?
Két fiúgyermekem van. Kevés szabadidõmben számítástechnikával foglalkozom, és
szeretek zenét hallgatni is.
Köszönöm a beszélgetést!
Gyöngyösiné Nyul Petra

Eurobarométer: az atomenergia hazai
elfogadottsága az egyik legnagyobb európában
2008 júliusában jelent meg az Európai Bizottság közvéleménykutató intézete, az Eurobarometer „Attitudes
towards radioactive waste” címû
publikációja, amely az Európai
Unió lakosságának viszonyát vizsgálta a radioaktív hulladékhoz. Az
eredmények szerint Európa lakossága megközelítõleg ugyanolyan
arányban támogatja (44%) és ellenzi (45%) az atomenergiát. Ez jelentõs pozitív elmozdulás 2005-höz képest, amikor csak 37 % támogatta,
ezzel szemben 55 % elutasította az
atomenergiát (1. ábra).
Az EU állampolgárai most jobban tudatában vannak az atomenergia elõnyeinek:
• 64% úgy gondolja, hogy az atomenergia
képessé teszi az európai országokat
energiaforrásaik diverzifikálására (4%os növekedés 2005-höz képest)
• 63% szerint több nukleáris energia használata csökkentené Európa olajfüggõségét (2%-os növekedés 2005-höz képest)
• 62% egyetért azzal, hogy az atomenergia egyik legnagyobb elõnye, hogy kevesebb üvegházgázt (ÜHG) bocsát ki,
mint az olaj és gáztüzelés.
Magyarország az atomenergiát teljes mértékben támogató lakosság arányát (63%) tekintve az EU-ban Bulgáriával holtversenyben
a harmadik helyet foglalja el, csak Litvánia és
Csehország elõz meg bennünket (2. ábra).
A radioaktív hulladék továbbra is a lakossági aggodalom fõ forrása, amennyi-

2. ábra: Az atomenergiát teljes mértékben támogatók aránya az EU-ban országonkénti bontásban.

3. ábra: Ön szerint az atomenergia jelenlegi
arányát az energiaforrások között csökkenteni,
növelni, vagy változatlan szinten kellene tartani? Kék oszlop: növelni; sárga oszlop: változatlan szinten tartani; piros oszlop: csökkenteni.

ben azonban az atomenergia ellenzõi úgy
éreznék, hogy sikerült megoldani a hulladékkezelés kérdését, úgy 10-bõl négyen
megváltoztatnák véleményüket. Az EU állampolgárok 93%-a gondolja úgy, hogy a
nagyaktivitású hulladék elhelyezésének
kérdését most kell megoldani és nem szabad a jövõ generációkra hagyni, 72% szerint nincs biztonságos módja a nagyaktivitású hulladék elhelyezésének (ezt 2005-

megtartaná az atomenergia arányát az
energiatermelésben (3. ábra).
A tanulmányban a megkérdezett EU állampolgárok 64%-a úgy gondolta, hogy az
atomenergia segít csökkenteni függõségünket az olajtól és gáztól, 50% szerint az atomenergia alacsony és stabil energiaárakat biztosít, 46% meg van gyõzõdve, hogy az atomenergia segít a globális felmelegedés korlátozásában.
Folytatás a 8. oldalon

ben a lakosság 78%-a gondolta így) és
csak 43% van azon a véleményen, hogy a
nagyaktivitású hulladék hosszú távú kezelésének legmegfelelõbb módja a mélységi geológiai elhelyezés (2005 - 45%).
Összehasonlításképpen érdemes megismerni az Eurobarometer 2007-es „Az
Európaiak és a nukleáris biztonság” eredményeit is. Az akkori felmérés szerint a
magyar lakosság 67%-a növelné vagy

1. ábra Ön teljes mértékben támogatja (sötétkék), némileg támogatja (kék), némileg ellenzi
(piros) vagy teljesen ellenzi (bordó) az energiatermelést atomerőművekben? 2005, 2008,
EU lakosság %
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A paksi atomerőmű tizenhetedik alkalommal rendezte meg Céggyűrű-ünnepségét 2008. október 22-én a Városi Művelődési
Központban. E rangos elismerésben, a Céggyűrű kitüntetésben minden évben 20 munkatárs részesül, kiknek ezúton is gratulálunk!
Bajári Miklós Géza

A vegyészeti osztály radiokémiai laboratóriumában kezdett dolgozni önálló
mérnökként 1989-ben. Operatív üzemellenõrzõ laboratóriumvezetõ, majd a vízlágyító üzem vezetõje. 2000-ben a rendszertechnikai osztály technológusa, majd
2003-tól a sugárvédelmi osztályon a sugárvédelmi ellenõrzõ rendszer rekonstrukciójában vesz részt. Kiváló munkatárs, munkáját a fegyelem, kitartás és
pontosság, a cég iránti feltétlen lojalitás
jellemzi. Szakmai tevékenysége kimagasló.

Gálos János

speciális szaktudást igénylõ turbina-karbantartói feladatok ellátásával hamar kitûnt a kollektívából. Részt vállalt a 3-4.
blokk beruházási tevékenységében, végigkísérve ezen gépek teljes élettartamát.
A 90-es évek második felétõl lezajlott
turbinaretrofit végrehajtásában kiemelt
szakmai feladatot vállalt. 2000-tõl kapott
turbina mûszakvezetõi megbízást. Felelõsséggel irányítja csoportját, munkájával jelentõsen hozzájárult cégünk kiemelkedõ eredményeinek eléréséhez, a turbina-karbantartói szellemiség erõmûves továbbviteléhez és a jövõ szakembergárdájának képzéséhez, létrehozásához.

Dóczi Miklós János
Bajor László

Molnár Lajos

Kemény László Csaba
1983-ban kezdett dolgozni a cégnél
üzemmérnökként. 1993-tól vezetõ mérnök, majd 2002-tõl a reaktorszabályozás
és belsõ mérések üzem vezetõje. Fontos
szerepet töltött be az 1. blokk irányítástechnikai indításában, illetve a többi
blokk szbv mechanika rendszer és a reaktoron belüli mérési rendszerek üzembe helyezésében, a rendszer diagnosztikai vizsgálatainak kifejlesztésében, a hajtások karbantartásában és azok megfelelõ mûszaki színvonalon tartásában. Munkáját példamutatóan, megbízhatóan, kiemelkedõ szakmai hozzáértéssel végzi.
Munkaterülete mind a négy blokkra kiterjed, ezért sokan ismerik, tisztelik.

Munkáját minõsített hegesztõként
kezdte 28 évvel ezelõtt a cégnél, majd
technikus minõsítést szerzett. A szakmai
munkája mellett nagyon sok fordítási, tolmácsolási feladatot kapott, ugyanis számos megmunkáló, hegesztõ berendezés
beüzemelésében, leírásaik fordításában
vett részt. A karbantartási feladatok speciális kiszolgáló eszközigénye kapcsán
több külföldi atomerõmûben tanulmányozta azokat, melyeket itthon a gyakorlatban hasznosított. Aktívan vett részt az
erõmû fõjavítási munkáiban is. A hegesztõ technológus szakvizsga megszerzése
óta mûvezetõként tevékenykedik a gépész szerviz osztályon. Munkáját példamutatóan, kimagasló szaktudással végzi.

Hermann Géza

1986-ban primer köri gépészként kezdett dolgozni, késõbb primer köri fõgépész munkakörbe került. Élvezi munkatársai bizalmát, így a Mûszakos Dolgozók
Érdekvédelmi Szervezetének tagja, majd
a felügyelõ bizottsági tagja lett. Két éve
tagja az Üzemi Tanácsnak is. Fontosnak
tartja a munkáltató által hozott döntések
felügyelését, az együttdöntési jog gyakorlását, a szociális és jóléti intézmények
megõrzését, szinten tartását, valamint
ezen lehetõségek bõvítését. A rábízott feladatokat szorgalmasan, példamutatóan
végzi mind szakmai, mind szakszervezeti területen.

Nyéki Aurél
Medveczky Gábor

1983 óta a cég dolgozója. Primer köri
gépész, primer köri fõgépész, majd reaktoroperátor, mely tevékenységeket példamutató megbízhatósággal látta el. 1997ben felkérést kapott az Oktatási Modell
Projektben való munkavégzésre. Nevéhez
fûzõdik a primer köri üzemviteli munkakörök SAT alapú képzésfejlesztésének
megvalósítása, a társasági és hatósági
vizsgakérdések összeállítása. A projekt
lezárása után primer köri szakterületi
instruktorként végzi munkáját. Jelentõs
része volt az általa felügyelt munkakörök
oktatási anyagainak elkészítésében. A folyamatosan fejlesztett szakmai tudás, ennek megfelelõen a munkaköri hitelesség,
a jó munkakapcsolatokra való törekvés,
az erõmû és lakóhelyének szeretete példaértékû.

Czillik Attila Ferencné

Már a katonai szolgálatát is az erõmû-építkezésen töltötte, munkavállalóként 1986-ban került a céghez. Kezdetben mechanikai anyagvizsgálatokat
végzett és részt vett a reaktortartály-ellenõrzõ minták vizsgálati programjában. 1997 végén megbízást kapott a fõberendezés csoport vezetésére, mely
csoport a primer köri fõberendezések
roncsolásmentes anyagvizsgálatát végzi. Hazai és nemzetközi konferenciákon
vesz részt, ahol elõadásokat is tart.
2000-tõl látja el az anyagvizsgálati osztály minõségügyi megbízott munkakörét, melynek eredményeként az osztály
akkreditált minõsítést kapott. Második
éve látja el a roncsolásos labor vezetõi
feladatait kiválóan, magas színvonalon.
Kapcsolata munkatársaival, a hazai és
külföldi partnerekkel szemben példaértékû. Kollégánk külföldi kiküldetése
miatt kitüntetését fia, ifj. Dóczi Miklós
vette át.

1982. május 1-jétõl kezdõ villamos mérnökként vett részt a blokkok építésében
és fejlesztésében. Szakmai rátermettsége
elismeréseként négy évvel késõbb osztályvezetõi megbízást kapott, mely beosztásban azóta is dolgozik. Rendkívül nagy
szakmai tapasztalatának köszönhetõen a
villamos védelmi szakmában országos
szakértõként számítanak rá, rendszeresen keresik meg különbözõ problémákkal, szakmai kérdésekkel. Széles látókörû, gyors gondolkodású, az új feladatokra azonnal megoldásokat javasol. A nemzetközi szinten szerzett ismereteit igyekszik az erõmû javára fordítani, mely iránt
rendkívüli módon elkötelezett. Személyes
példamutatását az õt ismerõ dolgozók
nagyra értékelik, általános tisztelet övezi.

Izsák Lajos

Az elsõk között, 1977-ben kezdett a villamos laboratóriumban, és mint a legendás "Csikócsapat" tagja alkalma volt megismerni kezdeti nehézségeket. Aktívan
vett részt egy fiatal vállalat szakmai felépülésében kezdve a 400/120 kV-os állomás létesítésétõl a 4. blokk végleges párhuzamos kapcsolásáig. 28 éve mûvezetõ,
aki a munkahelyi feladatain túlmenõen
aktívan részt vesz a villamos szakma magas színvonalon való fenntartásában. Feladatának érzi a fiatal szakemberek képzését, évek óta tevékenyen vesz részt a szakmai tanfolyamok szervezésében mint oktató és elõadó is. Élen jár a koordinálói
mûvezetõi munka kapcsán bevezetett változtatások megismerésében, tesztelésében, egyben segíti munkatársai betanulását a megszerzett tudása alapján.

1985-ben szekunder gépész technológia üzemeltetés területén szekunder köri
segédrendszeri gépészként kezdett. Munkáját azóta is az üzemeltetés területén
végzi. Kiemelkedõ teljesítménye miatt késõbb turbinaoperátor munkakörbe került,
melyben jelenleg is dolgozik. Munkakörében magas elméleti és szakmai felkészültséggel bír. Tevékenyen közremûködött a
blokkok üzembe helyezési munkáiban,
munkája során kiváló emberi és munkatársi kapcsolatot épített ki. 1987-ben vezérigazgatói dicséretet kapott a 4. blokk
indítása kapcsán végzett munkájáért.
Munkájában tartósan kiemelkedõ teljesítményt nyújt, precizitása és alapossága
megnyilvánul az üzemeltetõi tapasztalatok visszacsatolásában.

Ozsvárt Dániel Péter
Fenes László

Gyors- és gépíróként kezdett dolgozni
1986-ban. Hamarosan a jogi és igazgatási osztály munkatársa lett, mely területen
azóta is dolgozik igazgatási elõadóként.
Kiváló munkaerõ, lelkiismeretes. Munkáját nagy odafigyeléssel, kitartással, elismerésre méltó kiemelkedõ szorgalommal és alapossággal végzi. Emberi és
munkatársi kapcsolatai kiválóak.

Csépányi Bárdos László
1984-ben turbina-karbantartóként kezdett dolgozni a cégnél. Szakmai felkészültségével, szorgalmával, sok esetben

Kezdettõl a villamos üzemviteli osztályon dolgozik, elõször villanyszerelõ, elektrikus, vezetõ elektrikus, majd mûvezetõ
munkakörben. Dolgozott az IMR-projektben, és tevékenyen vett részt a PassPort
minkét fázisában. 2004-ben munkavédelmi képviselõnek választották, jelenleg a
munkavédelmi bizottság alelnöke. Munkáját a megbízhatóság és alaposság jellemzi, szorgalma példamutató. Munkatársaival és más szakterületek képviselõivel a kapcsolata kiváló. Segítõkész dolgozó, akit általános megbecsülés övez felettesei és kollégái körében.

Mészáros Béla Tamásné

1985. március 1-jén lépett be a paksi
atomerõmûhöz. Tevékenységével, a munkaelõkészítéssel a sportcsarnok munkálatait
segítette. Késõbb az építészeti osztályon elõkészítõ mérnök, majd mûszaki csoportvezetõ. 1995-tõl az újonnan alakult Építészeti
Fõmérnökség építészeti elõkészítési osztály
vezetésére kapott megbízást. 2000-tõl az építészeti és szakipari szerviz osztályon elõkészítés-vezetõ, egyben osztályvezetõ helyettes. 2007. január 1-jétõl technológiai vezetõ
munkakört lát el. Az erõmûben töltött munkaideje alatt kiemelkedõen, példamutatóan, mindig magas szakmai színvonalon végezte munkáját. Kollégái, felettesei tisztelik
segítõkészségéért, emberségéért.

1983-ban radioanalitikusként helyezkedett el a paksi atomerõmûnél. Késõbb a radiokémiai és üzemanyag-ellenõrzõ csoport
vezetõje, majd analitikus csoportvezetõ. 1991tõl sugárvédelmi megbízott cégünknél. Fõ
szakmai tevékenységi területe többek között
a fûtõelem-kazetták hermetikusságának
vizsgálata. Az általa vezetett csoport odaadó
munkájával nagymértékben hozzájárult a
sérült üzemanyag okozta hatások elemzéséhez, a 2. blokk sikeres visszaindításához.
Munkája során bizonyította széles körû szakmai tudását, az emberi kapcsolatok terén a
jó kollegalitását és határozottságát.

1990-ben karbantartási üzemmérnökként kezdett a cégnél, késõbb a reaktorkarbantartási osztályon szerelésvezetõ
mérnök, majd megbízást kapott ezen osztály vezetésére. 2001-tõl berendezésmérnök, 2003-tól az armatúra- és csõvezetékkarbantartási osztály vezetõje. Feladatait példás szorgalommal végzi, rendkívül
igényes. Példaértékû a társasághoz fûzõdõ lojalitása. A rábízott feladatokat kitartó lelkesedéssel végzi, munkabírása kimagasló. A szakmai szervezetekkel és
kollégáival a kapcsolata kiváló.
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Szalainé Kern Mária

Szõke Larisza

Takács Zoltán

Vadász Csaba

Vizsolyi József

1985-ben a pénzügyi és ár osztályon
pénzügyi elõadóként kezdett, mely
munkakörben késõbb is tevékenykedett. A gazdasági terület átszervezése
óta a pénzügyi csoport vezetését végzi
kiválóan. Munkája során felelõs a Paksi Atomerõmû Zrt. számlázási és egyes
pénzügyi feladatainak maradéktalan
ellátásáért. A számlázási feladat széles körû, nagy szakmai hozzáértést
igénylõ munka, amit a vonatkozó jogszabálynak és egyéb társaságcsoporton belüli elõírásnak megfelelõen pontosan és az elõírt határidõnek megfelelõen kell végrehajtani. Feladatait megbízhatóan, nagy hozzáértéssel végzi,
munkatársaival szemben segítõkész és
példamutató.

1986-tól technológusként a közös üzemi
rendszerek és a gáztisztító rendszerek tartoztak a felelõsségi körébe. Munkájának
eredményei közül kiemelendõ a TH-szivattyúk tartós üzemének biztosítása, a ZÜHRtartálypark és a pihentetõ medence, valamint az 1. akna geometriai jellemzõinek
geodéziai kimérése. Kollégájával beadott újítási javaslatát mind a négy blokk biztonsági hûtõvízrendszerén bevezették. A teljesítménynövelési projekt vezetõjeként kimagasló eredményt mutathat fel. Közremûködött a 2. blokki üzemzavart követõ helyreállításban, majd megbízást kapott a tokozott sérült üzemanyag hosszú távú kezelésének megoldására szervezett team vezetésére, mely jelenleg is tart. 2006-tól a nukleáris üzemanyag osztály vezetõje.

1984-ben pályakezdõként kezdett cégünknél. 1986-tól primer köri gépész
lett a gépészeti üzemviteli fõosztály 1. és
2. blokk technológiai osztályán, majd a
reaktor osztályra került reaktoroperátori munkakörbe. Késõbb blokkügyeletesként végezte munkáját az üzemviteli osztályon, majd kiváló szaktudása
alapján a minõség-ellenõrzési osztály
vezetésére kapott megbízást. 2005-tõl a
mûszaki igazgatóságon a mûszaki fõosztályt irányítja. A cégnél töltött 25 év
alatt több fontos, felelõsségteljes operatív és vezetõi állást töltött be, melyeket
mindig kiemelkedõ színvonalon, elismerésre méltó odaadással végezte. Emberi
kapcsolatai kiválóak, általános tisztelet
övezi.

1982-tõl dolgozik az atomerõmûben.
Mint üzemviteli mérnök, megismerte a villamos rendszereket és berendezéseket,
helyismeretet és üzemviteli gyakorlatot
szerzett. 1985-tõl a villamos karbantartás
elõkészítésének az irányítója elõször mint
elõkészítõ mérnök, késõbb mint elõkészítés-vezetõ. Pályafutása során kiemelkedõ
szerepe volt a villamos karbantartás mûszaki elõkészítésének kialakításában. Aktívan részt vett a karbantartást támogató informatikai rendszerek kifejlesztésében és
bevezetésében, mint a MIR, az SAP és a
PassPort rendszerek. Az eredményesség érdekében mindig törekszik a szakmai és emberi problémák megoldására. Vadász Csaba
kórházi tartózkodása miatt kitüntetését lánya, dr. Kónya-Vadász Éva vette át.

Kezdettõl, 1985-tõl az irányítástechnikai üzemviteli osztályon dolgozik.
Elõször mûszerész, majd 1990-ben
mûvezetõi kinevezést kapott kiváló
szaktudása elismeréseként.
Szakmai ismeretein túl a munkatársaihoz fûzõdõ viszonya, segítõkészsége példamutató, környezete által elismert dolgozó.
A kollégáinak, valamint a mellé beosztott fiataloknak igyekszik a megszerzett tudást és tapasztalatot átadni. 1991-ben vezérigazgatói dicséretben, 2004-ben Biztonságos Üzemeltetésért díjban részesült. Precíz munka,
az atomerõmû iránti feltétlen elkötelezettség, kiemelkedõ munkateljesítmény jellemzi.

Protecta Elektronikai Kft.
- az atomerõmû minõsített
beszállítója
Újságunk hasábjain idõrõl idõre lehetõség nyílik egy-egy, az atomerõmûvel kapcsolatban álló illusztris
cég közelebbi bemutatására. A
Protecta Elektronikai Kft. közelmúltban
lezajlott
sikeres
atomerõmûvi beszállítói minõsítése
most ismét alkalmat teremt egy
ilyen jellegû ismertetésre.
céget a nagy múltú Villamosenergia-ipari Kutatóintézet (VEIKI) alapította. Ez az intézet alapozta meg
Magyarországon a villamosenergia-rendszer védelmi filozófiáját és biztosította
1949-tõl a magyar villamosenergia-rendszer védelmi készülékeit. A Protecta Kft.
ilyen módon több mint fél évszázados
szakmai múltat tudhat maga mögött.
A kft. 1990. január 1-jével alakult, 1997ben teljes mértékben magántulajdonba
került (ennek az évnek az elejétõl a
Digiprot Elektronikai Kft.-vel cégcsoportot
alkotó független magánvállalkozás). Jelenleg is a villamosenergia-ipar számára
kulcsfontosságú elektronikus védelmek
és automatikák fejlesztésére és gyártására alakult középvállalkozásként mûködik.
A Protecta Kft. - vezetõi elmondása szerint - az egyetlen vállalkozás ma Magyarországon, amely a villamosenergia-iparban felhasználásra kerülõ védelmeket és
automatikákat fejleszt és állít elõ. A cég az
egész magyar villamosenergia-rendszert
referencia területként tudja maga mögött.
Az általa gyártott készülékek nagy menynyiségben találhatók meg az ipari nagyfogyasztók általában 6 kV-os házi középfeszültségû hálózatain éppúgy, mint az
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áramszolgáltatók 10 kV, 20 kV, 35 kV és
120 kV névleges feszültségû elosztó hálózatain, valamint a 220 kV, 400 kV és 750
kV feszültségszintû országos alaphálózaton. A jelenleg mûködõ erõmûvek ugyancsak a Protecta védelmeivel és automatikáival üzemelnek, beleértve a paksi atomerõmûvet is. A magyar középfeszültségû hálózat már mintegy 80%-ban a
Protecta Kft. és jogelõdje gyártmányaival
van felszerelve, és a nagyfeszültségû hálózat is egyre nagyobb részben ezekre épül.
A vállalkozás 1993 óta gyárt digitális
védelmeket. A jelenlegi választék minden
szokásos védelmi funkcióra korszerû
megoldást kínál. Ezekkel a cég már komplett integrált alállomási irányítási rendszerek megvalósítására is képes.
Különleges szakmai élményt jelentett
bejárni a cég munkaterületét, és megismerkedni a profilját alkotó sokrétû munkafolyamattal, kezdve a gyártás, a minõség-ellenõrzés, illetve a kapcsolódó mérések szisztematikus tevékenységeitõl, egészen a fejlesztõmérnökök innovatív, gyakran ötleteken, szakmai leleményen alapuló heurisztikus munkájáig.
A Protecta Kft. a következõ területre kapott minõsítést az atomerõmû beszállítójaként: ABOS 2, 3 biztonsági osztályokba
(minden érintett funkció) és 4T osztályba
sorolt villamos rendszerek és rendszerelemek átalakításával, karbantartásával,
javításával összefüggõen villamos védelmi és automatikai készülékek tervezése,
gyártása, javítása és helyszíni karbantartása.
A Protecta Elektronikai Kft. internetes
elérhetõsége: http://www.protecta.hu.
Prancz Zoltán

Eurobarométer: az atomenergia hazai
elfogadottsága az egyik legnagyobb európában
Folytatás a 6. oldalról
Az EU lakosságának 45%-a nem gondolja, hogy a megújuló energiaforrások
helyettesíthetnék az atomenergiát, 41%
szerint a megújulók képesek lennének
erre (4. ábra). Ezen kérdésre a magyar lakosság 42-42% arányban mondott igent és
nemet.
Az EU lakossága meglehetõsen
szkeptikusan ítéli meg az atomenergia
elõnyeit: 53% szerint az atomenergia
kockázatai nagyobbak mint az elõnyei,
mindössze 33% gondolja úgy, hogy az
elõnyök nagyobbak a kockázatoknál. A
magyar lakosság is hasonlóan gondolkodik: 47% szerint a kockázatok, 39%
szerint az elõnyök nagyobbak. Ugyanakkor azokban az országokban, ahol
használnak atomenergiát a lakosság inkább inkább hisz (59%) az erõmûvek
biztonságos mûködésében (5. ábra). A
magyar állampolgárok 78 %-a hisz a
nukleáris biztonságban.
Az EU állampolgárok azokban az országokban bíznak az atomerõmûveket
mûködtetõ cégekben, ahol használnak
atomenergiát (6. ábra). Az Eurobarometer felmérése szerint a magyar lakosság 71%-a hisz az atomerõmûveket mûködtetõ cégekben, ez fontos jelzés a PA
Zrt. felé.
Az Eurobarometer felméréseibõl látható, hogy a közvéleménykutatások
eredményeit mennyire befolyásolja a
kérdés megfogalmazása. Ezt a PA Zrt.
kommunikációjában érdemes figyelembe venni.

4. ábra Ön úgy gondolja, hogy az EU atomenergiáját könnyen pótolhatnák a megújuló energiaforrások vagy az energiahatékonysági intézkedések? Narancssárga: nem, nem könnyen;
piros: egyáltalán nem; világoskék: igen, elég
könnyen; sötétkék: igen, nagyon könnyen.

6. ábra: Ön hisz az atomerőműveket működtető cégekben. Egyetértők: kék oszlop, ellenzők: piros oszlop.

5. ábra: Az egyetértők aránya a következő kijelentéssel: az atomerőműveket
lehetséges biztonságos módon üzemeltetni.

Forrás: Eurobarometer
Dr. Szerbin Pável
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A Lévai-örökség és a magyar energetika
Lévai András születésének százéves
évfordulójához közeledve az Energiapolitika 2000 Társulat október
14-én a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében tartott energiapolitikai fórumán neves elõadók emlékeztek a Lévai-örökségre. A rendezvényen melynek levezetõ elnöke Csom Gyula professzor emeritusz volt - Büki
Gergely egyetemi tanár, Gerse Károly, az MVM vezérigazgató-helyettese, Aszódi Attila, az MTA Energetikai Bizottságának elnöke, Stróbl
Alajos, az Erõterv nyugalmazott
osztályvezetõje és Járosi Márton, az
Energiapolitika 2000 Társulat elnöke tartott elõadást, valamint Szõnyi
Zoltán, a társulat alelnöke emlékezett a Kossuth- és Széchenyi-díjas
professzorra.
villamosenergia-piacokon kereslet
alakult ki, ezért nemcsak itthon, de
világszerte azzal küzdenek, hogyan
lehetne az árakat stabilizálni, miközben
az erõmûvi berendezések ára megduplázódott, vagyis lényegesen drágultak a beruházások. Magyarországon a liberalizálást követõen elmondhatjuk, hogy ugyan
van piac, de nincs verseny, mert kevés az
erõmûvi kapacitás. Nagy kérdés, hogy a
befektetõi elvárások hogyan valósulnak
meg, amikor fõleg a mostani pénzügyi
válság hatására nemcsak az eszközök
drágulnak, hanem a hitelek is, miközben
csökkennek a futamidõk, aminek a fogyasztók fogják megfizetni az árát - mondta elõadásában Gerse Károly. Szerinte a
mai ellátási biztonság sokkal nagyobb tartalékokat igényel, mint korábban, vagyis
több beépített kapacitásra van szükség,
ám ezek a kapacitások nem a szükséges
helyen, a legoptimálisabb méretben és
formában, a leggazdaságosabb tüzelõanyagra épülve valósulnak meg, ami sem
a fogyasztóknak, sem az energiarendszer-
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nek nem biztos, hogy jó. Ma a befektetõk
döntik el, hogy milyen beruházásokba
fektetnek be, mégpedig a legnagyobb profit reményében. Vagyis a befektetõi érdekek határozzák meg az energetikai beruházásokat, aminek a költségnövekedését
- Gerse Károly szerint - ugyancsak a fogyasztók fogják megfizetni.
Világszerte megváltozott a nukleáris
energiatermelés szerepe, egyre több ország fordul ismét az atomenergia felé. Ez
a tendencia többek között azt is eredményezi, hogy - mivel kevés olyan gyártó,
mintegy 4-5 található a piacon, aki képes
ezt a technológiát legyártani - egyre szûkül az építési kapacitás, vagyis mielõbb
dönteni kellene, ha Magyarországon is
szeretnénk 2020-2025 táján új atomerõmûvi blokkot üzembe helyezni - hangsúlyozta elõadásában Aszódi Attila. Szerinte a paksi atomerõmû üzemidõ-hoszszabbítása gyakorlatilag eldöntöttnek tekinthetõ, így a jelenlegi blokkok 20322037-ig mûködni fognak, ám nem lehet
húzni az idõt, dönteni kell arról, hogy építsünk-e újabb blokkokat, amikre egyébként a hosszú távú energiaigények figyelembevételével biztos, hogy szükség lesz
az ellátás biztonsága miatt. Ma azzal számolhatunk, hogy egy új nukleáris blokk
építése az engedélyeztetési eljárással
együtt legalább 10-12 év. Aszódi Attila azt
is elmondta, hogy, bár Pakson adottak a
szakmai, mûszaki és technikai feltételek
új blokkok építésére, a villamos hálózati
és az ellátásbiztonsági körülményekre tekintettel érdemes megfontolni másik telephely kiválasztását is. Erre több hasonló méretû ország (Finnország, Szlovákia,
Csehország) esetében van példa. Ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy rendkívül
megnõtt a nukleáris szakemberek iránt
az érdeklõdés, így a Mûegyetemhez is sok
olyan külföldi felkérés érkezik, hogy fogadjanak hallgatókat, mert Európa-szerte kevés az oktatói kapacitás. Aszódi Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy a
nukleáris energiatermelés és a megújuló
energiaforrások kiegészítik egymást, te-

hát nem egymás alternatívái, hanem egyszerre kell fejleszteni mindegyiket.
Járosi Márton többek között a magyar
energiapolitika stratégiai kérdéseirõl beszélt, kiemelve, hogy helyre kell állítani
a nemzeti szuverenitást megtestesítõ állam felelõs szerepét. Mint mondta: az
energiapolitika alapjait egy általános
energiatörvényben kell összefoglalni, és
le kell állítani az energiaipari privatizáció
minden formáját. A látszatintézkedésekkel nem lehet a meglévõ problémákat kezelni, hanem egészen a gyökerekig kell
visszanyúlni.
A tanácskozáson többek között elhangzott, hogy Lévai András - akinek a neve
szerepel az egyetem világhírû személyiségei, az áramlás- és hõtechnika nagyjai
között - szobrát december 19-én avatják
fel a Mûegyetemen. Az öt éve elhunyt Lévai András egyetemi tanár 1908-ban született Oravicában, Temesvárott érettségizett, Ausztriában szerzett mérnöki diplomát, a mûszaki tudományok doktora volt.
Magyarországon a hazai villamosenergia-rendszer megalkotásában végzett irányító-alkotó szerepe jelentõs, az energetikai oktatásban a gazdasági szemlélet
elterjesztésével iskolát alapított. Legfontosabb öröksége a komplex mûszaki, gazdasági, környezeti és nemzeti energiaszemlélet, melyeknek kialakítása tette iskolateremtõ professzorrá. Õ alapította az
Erõmûtervezõ Irodát, majd nehézipari
miniszterhelyettesként tevékenyen irányította a hazai villamosenergia-ipar fejlesztését. Tervezõként és ipari vezetõként meghatározó szerepe volt a kor színvonalát tükrözõ szén- és szénhidrogéntüzelésû hõerõmûvek és a paksi atomerõmû megvalósításában. 1953-ban nevezték ki egyetemi tanárnak, ekkor alapította meg a Mûegyetem hõerõmûvek
tanszékét. Többek között az atomenergetikai oktatás jelentõs és maradandó lépését jelezte az egyetemi tanreaktor megvalósítása, amely ma is alapját képezi a
Nukleáris Technikai Intézet tevékenységének.
Mayer György

A Céggyűrű átvételekor 1992-ben

„Nukleáris újrastart Európában”
Foratom-rendezvénysorozat Magyarországon
A magyar nukleáris energetika
eredményeinek elismeréseként értelmezhetõ, hogy a Foratom hazánkat
választotta sokszínû rendezvénysorozata színhelyéül. Az utóbbi években aktivitásunk az Európai Unió
intézményeiben jelentõsen megnõtt,
a magyar atomenergetika helyzetérõl Kovács József vezérigazgató úr
elõadást tartott Strasbourgban az
Európai Unió parlamentjének képviselõi fórumán, új tagok delegálásával erõsítettük részvételünket a
Foratom
munkacsoportjaiban,
lobbitevékenységünkrõl elismerõen
szóltak a magyar európai parlamenti képviselõk is.
A rendezvények sorát október 2-án a
Foratom Új Tagállamok Munkacsoportjának tanácskozása nyitotta meg, melyet
Szerbin Pável, a munkacsoport alelnöke
vezetett le. Ezen Stella Brozek és Sami Tulonen, a Foratom képviselõi bemutatták
az Európai Nukleáris Energia Fórum
(ENEF) folyamatának legutóbbi eseményeit. Nem kis részben az ENEF kezdeményezéseinek köszönhetõen készülõben
vannak az Európai Bizottság új 2008-as
direktívái a nukleáris biztonság és a hulladékkezelés témájában, valamint készül
a 2009-re beharangozott leszerelési jelentés, amely összegzi az EU-ban jelenleg alkalmazott leszerelési stratégiákat és a
pénzügyi alapok kezelésének módjait, valamint a várakozások szerint ajánlásokat
fogalmaz meg az egységes európai leszerelési stratégia kidolgozása céljából. Az
ENEF eddigi eredményeit a következõkben összegezték:
• erõsíti az atomenergia helyzetét az európai energiamixben,

• befolyással bír a jövõ európai nukleáris
vonatkozású szabályozására,
• demonstrálja, hogy a nukleáris opció
reális lehetõség az európai energetikában.
Az ENEF egyik legfontosabb üzenete: a
jövõ európai atomenergetikájának világos vízióra van szüksége a politikum részérõl ahhoz, hogy erejéhez mérten hozzájárulhasson a versenyképességi, ellátásbiztonsági és klímapolitikai célok teljesüléséhez.
Õszre várható az új Stratégiai Energia
Áttekintés (SER-II.) megjelenése, amely a
nagy hatékonyságú alacsonyszén európai
energiarendszer megteremtését vázolja fel.
Az értekezlet kerekasztal-napirendje
keretében megtárgyalta a tagállamok
nukleáris energetikájának legújabb eseményeit, melyet tényszerû észrevételek
és kérdések követtek jelezve a munkacsoport tagjainak élénk érdeklõdését.
Másnap a rendezvénysorozat a "Nuclear Relaunch in Europe" c. szeminári-

ummal folytatódott, melyet Katona Tamás, a Magyar Atomfórum elnöke vezetett. Podolák György képviselõ úr, a parlament Gazdasági és Informatikai Bizottságának elnöke elõadásában vázolta a hazai energiahelyzet jövõjét. Elmondta: a következõ 15 évben 65007000 MW új kapacitásra lesz szükség,
vagyis évente kb. 400 MW kapacitást
kell létesítenünk. Tartós, megbízható és
olcsó importra nem számíthatunk, a befektetõi kockázatok és környezetpolitikai okok miatt a hazai energiatermelést
kell elõnyben részesíteni. A megújuló
energiaforrásokra szükségünk van a
klímapolitika elvárásai miatt és az EU
kibocsátáscsökkentési vállalások teljesítése érdekében, az ellátásbiztonsági
követelmények miatt pedig támaszkodnunk kell a lignitre is. Minden érv amellett szól Magyarországon, hogy kell a
nukleáris energia. A környezetvédelmi
törekvésekkel, az ellátásbiztonság megteremtésével összhangban és gazdasá-

gossági megfontolások miatt a jövõben
még nagyobb jelentõsége lesz a paksi
atomerõmûnek, és el kell végezni egy új
atomerõmû döntés-elõkészítõ munkáit.
Magyarország abban érdekelt, hogy az
MVM hosszú távon maradjon egyben
mint erõs nemzeti energetikai vállalat,
biztosítva a termelési és kereskedelmi
feladatok ellátását.
Következõ elõadóként Kovács József vezérigazgató úr kifejtette: az atomerõmû
mûködésének minden elemét átjárja a
biztonságra való törekvés. Ez tükrözõdik
az atomerõmû jövõképében is: a nukleáris biztonság mindenkori elsõdlegessége
mellett, optimális költségszinten és mûszakilag megalapozottan a lehetõ leghoszszabb ideig termelni az energiát. Kifejezte meggyõzõdését, hogy a következõ két
évtizedben a nukleáris energia meghatározó eleme marad a hazai energetikának,
majd szólt az atomenergia nagyarányú
elfogadottságáról a magyar lakosság körében, melyet hazai és az Eurobarometer

közvélemény-kutatási eredményei támasztanak alá.
Herczog Edit európai parlamenti képviselõ asszony vázolta az Európai Unió
energiapolitikáját, az EU klímapolitikai
vállalásairól kritikusan szólva kifejtette,
hogy a Magyarország számára megállapított 2005-ös kiindulási szint - az eredeti
1988-as helyett - tisztességtelen. De minden rosszban van valami jó: ez a hátrányos döntés az újonnan csatlakozott országokat az atomenergia használatára
fogja ösztönözni. Annál is inkább, mert
véleménye szerint 20%-nál nagyobb arányú energiatermelés az EU-ban megújuló forrásokból nem érhetõ el 2020-ig.
Ezért a jövõ energiaforrásairól sürgõsen
dönteni kell. Az idõhúzás kockázatokkal,
a technológiai választás lehetõségeinek
beszûkülésével és az utolsó pillanatban
fejveszett építéssel jár. Ki kell használni
a kedvezõ politikai klímát, hiszen az
atomenergetika nem tabutéma többé az
Európai Parlamentben, már nem jár ellehetetlenüléssel a megszólalás atomenergia-ügyekben.
A színvonalas elõadásokat sajtókonferencia követte. Ezután a munkacsoport
látogatást tett az atomerõmûben, ahol a
vendégeket Kovács József vezérigazgató
és Hamvas István mûszaki vezérigazgatóhelyettes fogadta. Különösen nagy benyomást tettek a delegációra a KGYK-ban látottak, melyeket Zsoldos Ferenc karbantartási igazgató és Lukács Péter osztályvezetõ mutattak be. A rendezvénysorozat
lezárása után a Foratom levélben köszönte meg a Magyar Atomfórumnak és személyesen Czibolya László titkár úrnak a
kivételes szervezést, mellyel szavaik szerint új mércét állítottak fel a Foratom rendezvényeinek sorában.
Dr. Szerbin Pável
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Drogmentes munkahelyért
Megalakult
a Nemzeti
Fenntartható
Fejlõdés Tanács
2008. október 10-én, Budapesten került
sor a 32 tagú Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács (NFFT) létrehozására. Az NFFT
tagjai között jelen vannak a politikai, a
gazdasági, a tudományos, az egyházi és a
civil szféra képviselői is.
Napjainkban a fenntartható fejlődés egyre elismertebb, népszerűbb fogalom. A
tanács fő célja, hogy a politikai döntésekben megjelenjen a fenntarthatóság elve,
illetve a döntéshozók figyelembe vegyék a
jövő generációk érdekeit, mondta Szili Katalin, az Országgyűlés, egyben az NFFT elnöke. A tanács többek között a társadalom, a gazdaság, a természeti környezet
harmóniájának és az erre épülő fejlődés
kereteinek megteremtésén fog fáradozni.
A tanácsnak négy társelnöke van, köztük
Láng István, akadémikus, a tudományos
szféra delegáltja. A VAHAVA-projektet
jegyző professzor szerint "szakmai nagykoalíció" jött létre. Az NFFT várhatóan elkészít egy, a hosszú távú gondolkodást
előtérbe helyező stratégiát.
A tanácsban a civilszervezetek is képviseltetik magukat, melyek a megalakulás
előtt négy kategóriában (környezetvédelem, oktatás és kultúra, szociális és
egészségügy, réteg- és korosztályi) két-két
képviselőt választottak maguk közül. A
szoros szavazások eredményeként a Magyar Nukleáris Társaság (MNT) is felhatalmazást kapott, hogy részt vegyen a tanács
munkájában. Az MNT-t annak elnöke, dr.
Pázmándi Tamás képviseli.
Az ülést megelőzően a civilszervezetek
képviselői külön is találkoztak. Ekkor került sor a civil szféra által delegált társelnök megválasztására. Az egyedüli jelöltet,
Papp Zoltán egyetemi tanárt ellenszavazat nélkül választották meg. Arról is döntés született, hogy a civilszervezetek delegáltjai rendszeresen találkozni fognak a
közös célok meghatározása és a tárgyalási stratégia kialakítása érdekében.
Az NFFT ülésén a napirend és az ügyrend
elfogadását követően áttekintették a
2008. és 2009. évi munkaprogramot. Az
egyik legfontosabb feladat, hogy a tavaly

elkészült fenntartható fejlődés stratégiát
felül kell vizsgálni, és a megállapításokról
jelentést kell készíteni (ennek munkacíme: "A fenntartható fejlődés Magyarországon: helyzetkép, jövőkép"). A jelentést
a szakmai és tudományos munkabizottság fogja előkészíteni, melynek vezetésével Láng Istvánt bízták meg.
Évente előreláthatóan négy ülést tart az
NFFT, melyek mindegyikén lehetőség lesz
egy-egy - a fenntartható fejlődés szempontjából kiemelkedően fontos - téma
részletesebb áttekintésére is. Ezenkívül
lesznek rendezvények Budapesten és vidéken is a szélesebb közönség részére.
A tanács tagjai egy közös nyilatkozatot is
előkészítettek az ülésen. Az NFFT munkájáról további részletek olvashatók a
www.greenfo.hu honlapon.
PT-HyL

A Paksi Atomerõmû Zrt. felsõ vezetése döntött arról, hogy a drogfogyasztás fokozott ellenõrzését meg
kell valósítani a PA Zrt. területén, és
az erre vonatkozó szabályokat módosítani szükséges. Dr. Dobos István humán igazgató urat a drogfogyasztás társasági ellenõrzése és
szankcionálása szabályainak tervezett változtatásáról, és a munkahelyi drogmegelõzési program társasági bevezetésérõl kérdeztük.

sára nem alkalmas. A feltüntetett azonosító kizárólag a munkáltató és a foglalkozás-egészségügyi szervezet részére teszi
lehetõvé a minta személyhez rendelését.
Ahhoz, hogy a vizsgálatok során a mintákat ne lehessen manipulálni, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat és a biztonsági szolgálat megteremti a feltételeket,
az OITI-vel pedig szerzõdésben történik
a szükséges szabályok rögzítése.
A teszt pozitív eredménye esetén milyen következményekkel kell számolnia
az érintett munkavállalónak?
- A gyorsteszt pozitív eredménye esetén
saját munkavállalót a munkavégzéstõl el
kell tiltani, Cotag kártyáját ideiglenesen
be kell vonni. A külsõs munkavállaló belépési engedélyét ideiglenesen be kell
vonni, az üzemi területen történõ munkavégzéstõl szintén el kell tiltani.
Amennyiben az OITI-laborvizsgálat
eredménye is pozitív, ez saját munkavállaló esetén rendkívüli felmondást von maga után. A munkáltatói rendkívüli felmondást a munkáltatónak világosan, valósan, okszerûen, jogszerûen indokolnia
kell, és a munkavállaló részére jogorvoslati lehetõséget kell biztosítani. Külsõs
munkavállaló esetében a belépési engedély azonnali végleges visszavonásáról
kell intézkedni. Hangsúlyozni szeretném,
hogy a munkáltató kizárólag az akkreditált laboratóriumi eredmények alapján
hoz intézkedést.
Negatív OITI-laboreredmény esetén a
munkavállaló az eredmény munkáltatóhoz történõ megérkezését követõ naptól
munkába áll, és a kiesett idõre igazolt fizetett távollét kerül részére elszámolásra.

Mi indokolja, hogy a cégvezetés ilyen
döntést hozott?
- Az alkohol és a kábítószerek fogyasztása világszerte egyre növekszik. Semmi
okunk azt hinni, hogy Magyarországon
ez másképp van. A magyar lakosság
egészségi állapota kritikus, amit a halálozási adatok és a várható élettartam adatai egyaránt jeleznek. Magyarország évtizedek óta listavezetõ helyen áll a világ
alkoholfogyasztási statisztikáiban, és elõre jelezhetõ, hogy rövid idõn belül jelentõs gondot fog okozni a drogfogyasztás
növekedése is.
A városi egészségügyi és rendõrségi
statisztikák szerint Paks sem mentes a
leginkább a fiatalabb korosztályokban
terjedõ kábítószer-fogyasztás okozta problémáktól. A paksi atomerõmûben zajló
generációváltás még inkább felerõsítette
annak igényét, hogy a részvénytársaságnál a megváltozott körülményekhez jobban igazodva kell kezelni az esetleges
drogfogyasztás ellenõrzésének kérdését.
Mit jelent ez a meglévõ szabályokhoz
képest?
- Tekintettel a paksi atomerõmû tevékenységére és a közvéleményben megfogalmazott igényre, a drogfogyasztás ellenõrzése során a munkáltató a zéró tolerancia elvét kívánja alkalmazni. Alapvetõ célkitûzésünk, hogy a paksi atomerõmû a jövõben is mindenkor drogmentes
munkahely maradjon.
A zéró tolerancia elvének alkalmazásával a munkavállalók személyiségi jogainak, méltóságának messzemenõ tiszteletben tartása mellett a mindannyiunk
számára nem kívánatos esetleges drogfogyasztókat kívánja kiszûrni. A részvénytársaság felsõ vezetése a megelõzést tekinti elsõdlegesnek, ezért a szabályozás
hatálybalépése elõtt drogmegelõzési
program társasági bevezetésérõl is döntött. A tervezett munkáltatói intézkedések lényege tehát a megelõzés, de az ennek ellenére esetlegesen felmerülõ jogi
és társasági szabályszegéseket a munkáltatónak felkészülten, jogszerûen és szakszerûen kell kezelnie. A tervezett munkáltatói lépések indokoltságát, szükségességét alátámasztja az a társadalmi tendencia is, hogy a biztonság, hatékonyság, minõség érdekében életünk egyre több területén - a munkahelyen és a magánéletben
egyaránt - ellenõrzéseknek, szigorú protokollszabályoknak kell megfelelnünk. A
paksi atomerõmûre ez még inkább érvényes, hiszen nukleáris létesítményként a
drogfogyasztás kapun kívül tartása elemi
kötelességünk a lakossággal és a saját
munkavállalóinkkal szemben.
Melyek a drogfogyasztás ellenõrzésére
vonatkozó módosuló szabályozások?
- A drogfogyasztás társasági szabályozása kétszintû, amelynek elsõ szintje a
Kollektív Szerzõdés vonatkozó rendelke-

zései. A Kollektív Szerzõdés tartalmazza,
hogy rendkívüli felmondást von maga
után, ha a munkavállaló kábítószer hatása alatt áll. Az új szabályozás ennél tágabb értelemben vizsgálja a drogfogyasztás tényét, eszerint az jár rendkívüli felmondással, "ha a munkavállaló a PA Zrt.
üzemi területére úgy lép be vagy úgy tartózkodik ott, hogy szervezetében kimutatható mennyiségben van kábítószert
(drogot) tartalmazó szer fogyasztásából
származó kábítószer". A szabályozás második szintje "A munkára képes állapot
betartásának rendészeti szabályai" címû
Kezelési utasítás. Ennek módosítása azért
szükséges, mert a kábítószermentes állapot ellenõrzésére eddig csak gyanú esetén
kerülhetett sor. A szabályozás hatálybalépését követõen az ellenõrzést a következõ
esetekben is el kell végezni:
• a felvétel elõtti orvosi alkalmassági
vizsgálat alkalmával,
• az idõszakos orvosi alkalmassági vizsgálat alkalmával,
• az egészségügyi szolgálat napi feladata ellátása során,
• a munka- és tûzvédelmi osztály és a
rendészeti osztály által elrendelt ellenõrzések esetén,
• a munkahelyi vezetõ felkérésére,
• ha a biztonsági szolgálat olyan tüneteket fedez fel, ami a drogfogyasztás kísérõ tünete lehet.
A drogfogyasztás ellenõrzésére vonatkozó szabályozás kidolgozását széles körû egyeztetés elõzi meg az Üzemi Tanács
és a szakszervezetek képviselõivel. A folyamatba jogi szakértõt, pszichológus és
addiktológus szakembereket is bevontunk. A szabályozás tartalmi módosítása-

ival és alapelveivel a felkért szakértõk
egyetértettek, és elõremutató kezdeményezésnek tartják. A szakértõk az Üzemi
Tanács és a szakszervezetek által felvetett
- a munkavállalók személyiségi jogainak
betartásával, méltóságuk tiszteletben tartásával és a drogellenõrzés technikai részleteinek lebonyolításával kapcsolatos kérdéseikre elõadások és az azt követõ
konzultációk során választ kaptak. Elmondhatjuk, hogy mind az ÜT, mind a
szakszervezetek elvi támogatását bírjuk,
a módosuló szabályozást részükre véleményezésre átadjuk, velük a témában folyamatosan konzultálunk. November közepén kerül sor a következõ neves külsõ
szakértõ bevonásával tartandó konzultációra.
Milyen módon fog történni az ellenõrzés?
- Számos kábítószer-tesztelési eljárás
ismert: vér-, vizeletvizsgálat, nyál- és hajminta ellenõrzés stb. Mi egy olyan gyorsteszt alkalmazása mellett döntöttünk,
amely 95%-os pontosságú, elfogadott és a
legkevesebb kellemetlenséggel jár a
munkavállalók számára. Ehhez a szájból
vattaszerû anyaggal nyálmintát kell venni. A mintaadás és a minta helyszíni
elemzése összesen 15-20 percet vesz
igénybe. A minta vételezése jegyzõkönyvezés mellett történik, a mintát egyedi
azonosítóval kell ellátni, a rendszer zárt,
a minta nem manipulálható. A gyorsteszt
pozitív eredménye esetén az Országos
Igazságügyi és Toxikológiai Intézetben
(OITI) - mint akkreditált laboratóriumban - kontrollvizsgálatot kell végeztetni.
Az OITI-be eljuttatott minta anonim, a
mintát adó személy közvetlen azonosítá-

Igazgató úr, említést tett drogmegelõzési program indításáról. Milyen elemei
vannak a programnak?
- A cégvezetés kiemelt hangsúlyt fektet a megelõzésre. Ezért a társasági drogellenõrzés tényleges megvalósítása és a
szankcionálás szabályainak tervezett
módosítása mellett, a szabályozás hatálybalépése elõtt, drogmegelõzési programot indítunk. A program célja, hogy
széles körû általános tájékoztatást, felvilágosítást nyújtson a drogfogyasztás,
drogfüggés természetérõl, azoknak a
munkahelyi teljesítményre, az egészségre és a magánéletre gyakorolt kedvezõtlen hatásairól. Ennek keretében a humán honlapon tájékoztatókat teszünk
közzé, jelentkezési felület biztosítunk a
program eseményeire, vendégoldalt hozunk létre a munkavállalói észrevételek,
vélemények számára. Ezen túl különbözõ ismeretterjesztõ elõadásokat szervezünk népszerû szakértõk (pl. dr. Csernus Imre pszichiáter, dr. Funk Sándor
addiktológus) közremûködésével. A
program fontos elemeként a drogmegelõzésre, a drogok rövid és hosszú távú
hatásaira, ezek felismerésére vonatkozó
képzések lebonyolítását tervezzük a
munkáltatói jogkört gyakorló vezetõk és
a munkavállalók számára. Az aktuális
programokról folyamatosan tájékoztatni fogjuk a munkatársakat.
Várhatóan mikor lép hatályba az új ellenõrzési és szabályozási rendszer?
- A drogfogyasztás ellenõrzésére és
szankcionálására vonatkozó módosított
szabályozás - az elõzõekben ismertetett
alapos elõkészítést követõen - várhatóan
2009. január 1-jén lép hatályba.
László A. Zoltánné

ORACLE OpenWorld Amerikában
A világ legjelentõsebb adatbázisszoftver-gyártó cége, az ORACLE
nagy jelentõségû összejövetelt tartott Amerikában, San Franciscóban
szeptember 21-25. között. A rendezvény hallatlanul sok, mintegy 43 000
résztvevõt vonzott a világ minden
tájáról.
Ebbõl az alkalomból több fontos bejelentést is tettek, melyek közül a legjelentõsebb, hogy a Hewlett-Packard hardver-

gyártó céggel (hp-vel) összefogva megjelentek a hardverpiacon is. Az Oracle Exadata tárolószerver fõleg az adattárházak
alkalmazásban jelent jelentõs áttörést a
jelenlegi megoldásoknál tízszer gyorsabban. Ezek a szerverek két darab négymagos Intel Xenon processzorral, 8 gigabájt
memóriával és akár 12 terabájtnyi lemezkapacitással rendelkezhetnek. Ilyen elemekbõl fürtözött rendszerek (akár 14 db)
14 gigabájtos sávszélesség mellett ontják
és fogadják az adatokat. Egy ilyen szerver-

park ára igen jelentõs 650 000 $ hardver,
plusz 850 000 $ szoftver.
A szakmai programhoz kulturális program is kapcsolódott. A közeli természetvédelmi terület - Sierra Nevada ezen területe, Yosemite-völgy 1864-ben lett nemzeti park - évezredes fái jelentették a felejthetetlen élményt a kiránduláson részt
vevõk számára. A környéken több hasonló korú fa is található az erdõben.
A legidõsebb fa a "Sherman Tábornok"
nevet viseli, megközelítõleg 2200 éves. A

legnagyobb ágainak átmérõje meghaladja a 2 métert, magassága 84 méter, törzsének súlya 1385 tonna, és a fa kerülete eléri a 31 métert.
A mamutfenyõk a tobozaikat 20 év
után engedik el. A leesett tobozok a meleg hatására nyílnak szét és szóródnak ki
a magok, hogy egy újabb 2000 éves életciklus megkezdõdjön. A meleg természetes úton, a napsütés vagy emberi segítséggel, irányított tûz segítségével biztosítható.
gyulai
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Látogatás Bécsben, az Átfogó Atomcsend
Szerzõdés Szervezeténél
A Magyar Tudományos, Üzemi és
Szaklapok Újságíróinak Egyesülete
- az Országos Atomenergia-hivatal
és a Paksi Atomerõmû Zrt. közremûködésével - október 15-én negyvenegy fõvel látogatást szervezett az Átfogó Atomcsend Szerzõdés Szervezetének bécsi központjába.
"Nukleáris nonproliferáció Magyarországon" c. októberi cikkben már
jeleztük, az Átfogó Atomcsend Szerzõdés (Comprehensive Nuclear-Test-Ban
Treaty, CTBT) célja: a nukleáris fegyverek
felszámolása az új típusú nukleáris fegyverek kifejlesztésének és minõségi tökéletesítésének tiltásával. Így kulcsszerepe
van a nukleáris proliferáció (a nukleáris
fegyverek elterjedése) megakadályozásában és a nukleáris leszerelésben, hozzájárulva egy biztonságosabb világ megteremtéséhez. E szerzõdés végrehajtásához
szükséges elõkészületek elvégzésére
1997-ben hozták létre az Átfogó Atomcsend Szerzõdés Szervezete (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO) Elõkészítõ Bizottságot,
melynek székhelye Bécsben, az ENSZközpontban található. E szervezetben
több magyar is dolgozik, a legmagasabb
beosztásban Tóth Tibor nagykövet, aki
2005 augusztusa óta a CTBTO Elõkészítõ
Bizottság vezetõje.
Október 15-én Bécsben, az ENSZ-szervezetek impozáns székházában elhelyezett
CTBTO elõadótermében elsõként dr. Anni-

A

ka Thunborg kommunikációs igazgató beszélt az 1996. szeptember 24-én New Yorkban nyitott CTBT elõzményérõl és életbelépésének politikai akadályairól. Megtudtuk,
hogy a CTBT teljes körû tilalmat rendel el
a nukleáris robbantások végrehajtására.
Az új szerzõdés átfogó jellege abban nyilvánul meg, hogy hatálya a légkör, a világûr és
a víz alatti közeg mellett a földfelszín alatti
kísérletekre is kiterjed, és semmiféle nukleáris robbantásokat nem tesz lehetõvé. A
CTBT azt követõen lép hatályba, ha a szerzõdést kialakító tárgyalásokban résztvevõ
44, atomerõmûvel és/vagy kutatóreaktorral rendelkezõ állam ratifikálja. Mivel eddig
csak 35-en - köztük Magyarország - ratifikálták, a szerzõdés még nem lépett hatályba. Az atomhatalmak sorából Franciaor-

szág, Nagy-Britannia és Oroszország már
ratifikálta a szerzõdést. Egyiptom, az Egyesült Államok, India, Indonézia, Irán, Izrael,
Kína, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság és Pakisztán még nem csatlakozott a
szerzõdéshez. Ennek ellenére nagy eredménynek számít, hogy 180 államfõ írta már
alá a szerzõdést, melybõl 145 országban
törvényileg is kihirdették.
Második elõadóként dr. Balczó Béla, a
Helyszíni Ellenõrzési Igazgatóság módszertani osztályának vezetõje ismertette
a szerzõdés betartásának ellenõrzésére
szolgáló rendszer legfontosabb elemeit, a
globális ellenõrzés módszereit és eszközeit, majd beszámolt az idén szeptember 24én befejezõdött, három héten át Kazahsztánban tartott, elsõ átfogó helyszíni ellen-

õrzési gyakorlatról. (Bõvebb információ:
www.ctbto.org.)
Látogatásunk a Nemzetközi Megfigyelõrendszer (International Monitoring System, IMS) és az adatközpont megtekintésével folytatódott, ahol Ágoston László informatikus mérnök mutatta be a központ
mûködését. Az IMS 337 megfigyelõállomásának (170 szeizmikus, 11 hidroakusztikus, 60 infrahang, 80 radionuklid
állomás és 16 radionuklid laboratórium)
valamelyike bolygónk legeldugottabb területein - köztük az északi és a déli sarkvidéken - is megtalálható. A szeizmikus,
hidroakusztikus, infrahang és radionuklid
megfigyelési technikák a földfelszín és tenger alatti, valamint légköri hang- és energiarezgések, illetve az atmoszférába kibocsátott radionuklidok regisztrálására szolgálnak. Az IMS adatait a legmodernebb
mûholdas rendszeren keresztül továbbítják a bécsi adatközpont öt, egyenként 13
processzorral ellátott számítógépébe. Itt a
naponta érkezõ kb. 14 gigabájt mennyiségû adatot feldolgozzák, az ellenõrzött eseményjelentésekkel (Reviewed Event Bulletin) és más szolgáltatásokkal együtt a Részes Államok rendelkezésére bocsátják.
A szakmai tanulmányút a magyar nagykövetségen folytatódott, ahol Zanathyné dr. Martin Györgyi nagykövet asszony meghívására
tartott fogadás keretében ismerkedtünk a
nagykövetség területén elhelyezkedõ Magyar
ENSZ Képviselet munkájával, valamint megtekinthettük Magyarország nagykövetségének helyet adó gyönyörû épületet is. S. L.

A lengyel-magyar barátság szálai
A debreceni Energoexpon találkoztam Balogh Ernõvel, az ERBE nyugdíjas fõmérnökével, aki a 90-es évek közepén az atomerõmû igazgatóságának is tagja volt. Õ mutatott be Anna
Skar¿yñska-Zientaknak, aki a budapesti Lengyel Nagykövetség 1. titkára,
és több évet töltött Pakson, az atomerõmû építésén. Természetesen nagyon érdekelt hogyan él emlékezetében a Pakson töltött idõszak.

de néni nagy szeretettel volt a gyermekek iránt és irántunk is. Aztán amikor a
gyerekek elérték a középiskolás kort, úgy
döntöttünk Varsóban kell középiskolába
járniuk, ott kell megalapozniuk az anyanyelvismeretüket is, mert már szinte törve beszélték a lengyel nyelvet. Ezért 1998ban végleg hazatelepedtünk.

A szabványosítási világnapot október 14-én a
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO)
születésnapján ünnepeltük. Idén az alábbi,
"Intelligens és fenntartható épületek" c. üze netet fogalmazta meg Hakan Murby, az ISO
elnöke, Jacques Régis, az IEC (Nemzetközi
Elektrotechnikai Bizottság) elnöke és dr.
Hamadoun Touré, az ITU (Nemzetközi Távköz lési Unió) főtitkára.
"Az egyre jobban városiasodó környezetünkben új épületek jelennek meg szerte a világon,
a fejlődő és fejlett országokban egyaránt. Az
építmények alapvető fontosságúak az emberiség szükségleteinek kielégítésében, hiszen a
népesség megduplázódott 1950 óta. Nem
meglepő, hogy az építőipar egyike lett a világ
legnagyobb ágazatainak, miközben rendkívüli
hatással van a fenntartható fejlődés mindhárom területére, a gazdaságra, a társadalomra
és a környezetre. A fenntarthatóság alapelvei
megkívánják, hogy a kommunikációs összeköttetések iránti növekvő igényeket összekapcsolják az intelligens épületek esetében az op-

Leimsziederné Tóth Ildikó
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
(ESZI) olyan rendszeres iskolaújsággal büszkélkedhet, mely mögött szorgalmas diákokból álló
stáb és lelkes szerkesztő tanár áll. Leimsziederné
Tóth Ildikó magyar-történelem szakos tanár
2002 novembere óta látja el az ESZIRAT című diáklap főszerkesztői és lektori feladatát.

Ildikó, mióta létezik az ESZI-ben iskola újság?
- Mióta az ESZI fennáll, mindig is volt diákújságja,
de korábban időszakos kiadványként, különböző
címeken, rendszertelenül jelent meg.
Az ESZIRAT milyen formában, milyen
gyakorisággal jelenik meg?
- Amióta a szerkesztője, lektora vagyok, azóta
folyamatosan jelenik meg. Közzétételre kerül
egyrészt internetes újságként az iskola honlapján, másként kézbe vehető formában, nyomtatott kiadványként is.
Kik és hogyan szerkesztik a lapot?
- Az iskolában működik egy újságíró szakkör,
aminek az a profilja, hogy ezt a lapot írja. A szakkörben hetente 2 órában az újság tematikus felépítését, szerkezetét határozzuk meg. Emellett
újságírói ismereteket tanítok a gyerekeknek
(szövegalkotás, műfajok), és mivel három-négy
korosztály alkotja a szakkör tagságát, és minden évfolyamon más az, ami fontos számukra,
ezért eltérő a témakör a kicsiknél és nagyoknál.
A nagyobbak önálló tevékenységet folytatnak,
és cikkeik inkább "felnőtt" szempontúak. Három évvel ezelőtt csatlakoztunk az Axel Springer
Kiadó által meghirdetett Sajtó És Tanulás, azaz
a SÉTA programhoz, ami révén cikkeink helyet
kapnak a Tolnai Népújság SÉTA címszavú oldalán. Ez nagyon jó abból a célból is, hogy írásaink
által nemcsak az ESZI, de egyben az erőmű és a
város jó hírnevét is terjeszteni tudjuk. Számunkra rendkívüli öröm, hogy diákjaink írása és neve
a megyei lapban is megjelenik. A szakkör tehát
az ESZIRAT-on kívül ide is ír cikkeket. Megörökítjük az iskola híreit, és diákszemmel adjuk vissza
az eseményeket. A novemberi számunk az iskolai felvételivel és a pályaválasztással kapcsolatos aktuális témával foglalkozik.

Mi van a gyerekekkel és hogyan alakult az Ön sorsa?

Anna! Legyen szíves feleleveníteni a
paksi éveket.
- Friss bölcsészdiplomával a kezemben,
tolmácsként kerültem Paksra 1982-ban,
mint a Budostal-2 krakkói építõipari cég
alkalmazottja. Abban az idõben már több
mint ezer lengyel mérnök és szakmunkás
dolgozott az építkezésen. Paks óriási tapasztalatszerzõ periódusa volt az életünknek, a férjemmel együtt. Elmondhatom,
hogy ott nõttünk fel igazán. Szinte gyerek
fejjel csöppentem bele igen bonyolult mûszaki leirások tengerébe. Pakson ismertem
meg a hegesztési, szórási, festési és egyébb
technológiák nyelvezetét. Nagyon sokat segített az eredeti dokumentáció, mert ha
nem lett volna egy-egy mondatban egy angol vagy német szó, akkor a magyar meg-

ESZIRAT az ESZI-ben

fogalmazás nem sokat segített volna a fordításban. Nagyszerû szakmai gárda közé
kerültünk. Bizonyos idõ után a Budostál-2tõl a Budimex-hoz jöttem át - az ERBE szerzõdõ partneréhez. Az ERBÉ-nél nagytekintélyû szakemberekkel ismerkedtünk meg,
és a mai napig tartjuk velük a kapcsolatot.

Hogyan érezték magukat Pakson?
- Paks egy különlegesség volt az életünkben. Igen nehéz idõszakban kerültek oda a lengyel vendégmunkások. Viharos idõket éltünk akkor hazánkban. A

politikai csatározások, ellátási zavarok
Lengyelországához hasonlítva Magyarország szinte békés szigetnek hatott.
A lengyel vállalatok vezetõinek nem kis
gondot okozott a gárda kézben tartása.
Itt egy különleges helyzet alakult ki,
egy kis mikroklímáról beszélhetünk. Reggeltõl estig megszervezett szociális háttérben volt részünk, nem lehetett senkinek panasza.
Számunkra azért is különleges a Pakson töltött nyolc év, mert a két lányunk ott
született. A paksi pótnagyi - imádott Tün-

Szabványosítási világnapi üzenet
timális energiahatékonysággal, a biztonsággal, a védelemmel és a kényelemmel. Az IEC,
az ISO és az ITU szabványai szolgáltatják azt az
eszközt, amellyel az alapelvek, valamint az információs és kommunikációs technika (ICT)
összefüggéseit gyakorlati alkalmazásokra fordítják le, továbbá hatékonyan valósítják meg.
Újfajta kereskedelmi, köz- és lakóépületek
szükségesek, amelyeknek komplex funkciókat
kell ellátniuk, pld. a tűzbiztonság, az árvízvédelem, a természeti katasztrófákkal és a terroristatámadásokkal szembeni védelem, de ugyanilyen fontos az energiahatékonyság és a környezetre tett káros hatások csökkentése, továbbá
az ICT-hálózatokkal való integráció, és megfelelően használható építészeti kialakítások a mozgáskorlátozottak vagy az idősek számára.
Gazdasági vagyonunk legnagyobb részét az
épületek képviselik. Az építési ágazat a legfőbb
munkaerő-felvevők közé tartozik. Az építőanyagok és eljárások hatással vannak az építő-

iparban dolgozók és az épületekben élők egészségére és a biztonságára, de az épület minőségének közvetlen hatása van az élet minőségére
is. Az építőipar a természetes erőforrásokat
nagymértékben használja fel, és jelentős mértékben okozója a környezetszennyezésnek is. Az
épületeknek nagy az energiaigénye az ezzel járó
üvegházhatású gázok kibocsátásával együtt.
Az IEC, az ISO és az ITU szabványai mindig közmegegyezésen alapulnak, így biztosítják a világszerte történő bevezetést. Az éghajlatváltozás mérséklése, az energiatakarékosság, a
környezetvédelmi terminológia, az építőanyagokhoz kiadott környezetvédelmi nyilatkozatok,
az energiahatékonyság és az üvegházhatás ellenőrzése területén nemzetközi közmegegyezéssel kidolgozott szabványok biztos alapot
nyújtanak a tervezőknek, építészeknek, mérnököknek, tulajdonosoknak és a hatóságoknak, hogy fenntartható épületeket alkossanak.
A szabványok alkalmazhatók napjaink épületei-

- Az idõsebbik lányom frissen végzett
pénzügyi szakember lett Varsóban, és érdekes módon a magyar nyelvtudását is
kamatoztatja egy amerikai tanácsadócégnél. A kisebbik leány Budapesten tanul
az ELTÉ-n, olasz-lengyel szakon. Én viszszavágytam Magyarországra, és ebben
közrejátszottak a családi hagyományok.
Ugyanis a szüleim és férjem szülei is Magyarországon voltak diplomaták a 70-es
években. Továbbra is a Budimex vállalat
dolgozója vagyok, onnan kerültem a lengyel Gazdasági Minisztérium képviselõjeként - mint 1. titkár - újra Budapestre. A
debreceni Energoexpóra rendszeresen eljövünk, mert ez a szakmai találkozó nagyon fontos számunkra.

Köszönöm az interjút, sok sikert és jó
egészséget kívánok.
Beregnyei Miklós
hez növelve a gyártás hatékonyságát, optimalizálva az erőforrásokat, terjesztve az ismereteket, elősegítve a szabad kereskedelmet és a tisztességes
versenyt, továbbá egyszerűbbé téve az épületek
tervezését. Az épületek használóinak és lakóinak
jobb életminőséget biztosító további előnyök közé
tartoznak a versenyképes áron kínált termékek és
építészeti kivitelezések, a jobb minőség és nagyobb biztonság, az alacsonyabb üzemben tartási költség, a balesetek számának csökkenése, valamint az új technikák ugrásszerű terjedése.
A szabványok nemcsak az alapvető minőséget
és biztonsági követelményeket adják meg, hanem az intelligens és fenntartható épületek
építéséhez és működtetéséhez szükséges új
technológiákat is tartalmazzák."
Az üzenetben jelzett előnyök megértése mellett
gondoljuk meg: - Milyen következményei lennének annak, ha nem fejlődnének a szabványok és nem tartana ott a szabványhasználat
kultúrája, ahol tart?
(Forrás: www.mszt.hu , www.iso.org,
www.iec.ch , www.itu.int honlapok)
Sipos László

Hány fős a szerkesztőség?
- Tizenöt körüli a létszámunk, ami minden évfolyamról két-három tanulót jelent. Valamennyien folyamatosan, mintegy mellékfoglalkozásként írják a cikkeket és készítik a fotókat.
Egy-egy diák általában hány éven ke resztül ír az újságba?
- Van, aki négy éven keresztül, sőt van, aki
ötödévesen is szerkeszt vagy külsősként küld
diákokat érintő cikkeket.
Milyen sikerekkel büszkélkedhettek?
- Sok pályázaton megmérettük már magunkat.
Egyik diákunk a Marshall-toll pályázaton részesült dicséretben. Ami a legutóbbi nagy sikerünket jelenti, az egy állami pályázaton való 500
ezer forintos összeg elnyerése. Erre a pályázatra
az újságra jellemző adatok és a célkitűzés mellett több más információt kellett megadni, és
néhány bemutató példányt kellett beküldeni. A
megnyert pénz egy részét közös újságírói szakköri kirándulásra fordítottuk, a többit pedig eszközfejlesztésre költöttük. Most már két laptopunk, egy nyomtatónk és egy fényképezőgépünk is van. Az iskola vezetősége és alapítványa
jóvoltából pedig egy kis helyiséget is kaptunk az
iskolában, ahol hatan-nyolcan elférünk, és
megfelelő körülmények között dolgozhatunk.
Jövőbeli tervek?
- Örömmel vennénk, ha kis csapatunk eljuthatna
olyan képzésre, ahol tapasztalt médiaszakemberek tartanának előadást, és hasznos lenne
számunkra egy újságírói tábor is, ahol a gyerekek amellett, hogy közösen együtt képezhetnék
magukat, közös élményeket is gyűjthetnének.
Sok sikert hozzá!
- Lovásziné Anna -
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Folytatódik a
képzés Pakson
Az OSSKI (Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi
Kutatóintézet) szervezésében zajló átfogó
fokozatú sugárvédelmi képzés hallgatói a többéves hagyománynak megfelelõen ismét Pakson töltöttek egy napot.
Az október 14-ei, egész napos program
során a jelenlévõk képet kaptak a kibocsátás-ellenõrzésrõl, a munkavállalók sugárvédelmi és egészségügyi ellenõrzésérõl, a
részvénytársaság baleset-elhárítási szervezetérõl és a felkészülésrõl, majd a cég kommunikációs és társadalmi tevékenységérõl.
Az átfogó képzési program a 16/2000. EÜ
Miniszteri rendeletben foglalt követelmények szerint került összeállításra. A képzés
két héten át tart, alapvetõen az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézetben. A résztvevõk elsõsorban orvosok, sugárvédelmi szakemberek. A sikeres
vizsga után az Országos Tiszti Fõorvosi Hivatal igazolást ad a résztvevõknek a tanfolyam elvégzésérõl. A paksi program során
Ranga Tibor, Makovecz Gyula, Herman Attila, dr. Ótos Miklós és Varga József tartott
elõadást a húszfõs társaságnak. A paksi
képzés végén a hallgatók látogatást tettek
az üzemi területen.
Varga József

A PADOSZ 2008
kiváló aktivistái
Évente egy alkalommal a PADOSZ Kiváló
Aktivistája Emlékplakett kitüntetést adományozza a Paksi Atomerõmû Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ) azon tagjai
számára, akik a szakszervezet érdekében
kimagasló munkát fejtenek ki. Minden
évben 15 fõ részesül a szakszervezet e
rangos elismerésében.
Az idei év kitüntetettjei a saját nevükkel
és az átadás idõpontjával ellátott fémbõl készült, díszdobozban elhelyezett a PADOSZ
Kiváló Aktivistája" emlékplakett mellett
könyvvásárlási utalványban is részesültek.
A Kitüntetési Javaslatokat Elbíráló Kuratórium határozata alapján a 2008-as év
díjazottai:
1. Czoborné Balogh Eleonóra (Dekoten Kft.)
2. Cseh Sándorné (PA. Zrt. GIG GKFO PSZO)
3. Féhr Ferenc (PA. Zrt. KAIG KAFO AKO)
4. Kovács László (RHK. Nonprofit Kft.)
5. Mérei István (PA.Zrt. KAIG SZFO)
6. Nagy Lajos (PA Zrt. MVIGH MIG KTFO GKTO)
7. Porga István (PA. ZRt. MVIGH KAIG SZFO ÉSZO)
8. Pupp Józsefné (PA.Zrt. VIG BIG IBIFO BEH)
9. Rehák Balázs (Dekoten Kft.)
10. Szabó Béla (PA. Zrt. MVIGH KAIG ÜFFO BRO)
11. Szántóné Dr. Mónus Edit (PA Zrt. VTIG HUIG
Üzemi Tanács
12. Szauer Boglárka (ERBE Zrt.)
13. Szőts István (PA. Zrt. MVIGH KAIG ÜFFO HTO)
14. Tumpek István (PA. Zrt. MVIGH KAIG KAFO FKO)
15. Virág János (PA. Zrt. MVIGH ÜVIG VEFO VTO)

A kitüntetések átadására a 2008. november 8-án tartott PADOSZ bálon ünnepélyes keretek között került sor.
Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk, és közösségi munkájukhoz további
sok sikert kívánunk!
Lovásziné Anna

Légrádi Zoltán 1945-2008
2008. okt. 9-én a szekszárdi kórházban életének 63. évében elhunyt
Légrádi Zoltán, a PA Zrt. nyugdíjasa.
Pécsett, 1945. nov. 17-én született. Épületgépész üzemmérnökként 1985. nov. 1-jén lépett be a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. A
műszaki igazgatóságon előkészítő
vezetőként, majd műszaki ellenőrként dolgozott. A Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójának építése során szaktudásával nagymértékben hozzájárult a létesítmény sikeres megvalósításához.
Vezetői és kollégái kiegyensúlyozott, vidám természetű embernek ismerték, tapasztalatait megosztotta fiatal kollégáival. 2004. április 14-én vonult nyugállományba.
Nyugdíjas kollégánk Szekszárdon lakott, az utóbbi években
egyedül. Egy fiú- és egy leánygyermeke van. Visszavonultan
élt, szeretett olvasni és televíziózni. Leginkább a sporttal kapcsolatos műsorok érdekelték, vonzották az autóversenyekről
szóló közvetítések. 2008 augusztusában került a szekszárdi
kórház ideggyógyászati osztályára. Gyermekei és volt házastársa rendszeresen látogatták. Fájdalom volt elviselniük a látványt, hogy a mindig örökmozgó apát és férjet súlyos betegsége ágyhoz kötötte. Reménykedtek a gyógyulásában, állapota azonban napról napra romlott. Nyugdíjas kollégánkat
2008. október 22-én a szekszárdi Alsóvárosi temetőben helyezték örök nyugalomra. Fájó szívvel búcsúznak Tőle gyermekei: Nóra és Gergely, volt házastársa: Juli. Gyászolják a barátok, ismerősök és a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája.
Kzné
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.

30 éves a Paksi Meteorológiai Fõállomás
Ebbõl az alkalomból október 10-én
a Paksi Meteorológiai Fõállomás
volt és mai dolgozói, valamint a PA
Zrt. képviselõi a fõállomás épületében baráti összejövetelen emlékeztek meg e jeles évfordulóról.
mikor 1975 októberében lerakták a
paksi atomerõmû alapkövét, már
több mint 100 atomerõmû mûködött a világon. Éppen ezért ekkorra az
atomerõmûvek környezet-ellenõrzésének
módszerei jórészt kialakultak, csak a helyi körülmények és lehetõségek miatt volt
eltérés az egyes rendszerek között. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) is kiadott ebben az idõszakban több technikai
segédletet az atomerõmûvek környezetellenõrzésének meteorológiai problémáiról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat
(OMSZ) a Nehézipari Minisztérium, illetve az erõmûvet üzemeltetõ PAV megkeresésére 1977-ben indította meg elõkészületeit az erõmû meteorológiai kiszolgálására. Ennek keretében az OMSZ megkezdte a meteorológiai fõállomás szakmai
felszerelését, valamint a késõbb megépítendõ 120 m-es mérõtorony üzemeltetésre vonatkozó tervek elkészítését. Az erõmû területén az ún. látogatók épületében
a fõállomás elhelyezésére a PAV rendelkezésre bocsátott három - nem túl nagyméretû - helyiséget. Az elõzetes tervek szerint ezen helyiségeket 1978. II. félévétõl
tudtuk elfoglalni. A fõállomást felszereltük hagyományos meteorológiai mûszerekkel, amelyekkel akkor a meteorológiai torony üzembelépéséig az ún. környezeti háttér - tehát az erõmû üzemelése
nélküli helyzetre jellemzõ - méréseket is
segítettük.

A

Az OMSZ állomásvezetõi álláshirdetésére 1978 februárjában Labricz István, a
Szentgotthárdi Meteorológiai Fõállomás
akkori munkatársa jelentkezett, és vállalta, hogy családjával Paksra költözik, és
megkezdi a meteorológiai fõállomás személyi állományának szervezését. Valószínû István sem gondolta volna, hogy ezt a
nem kis feladatot majd 30 éven keresztül
töretlenül ellátja.
Az elsõ kollégák (észlelõk) Varga István, Uzner Árpád, Fodor Vilmos, Fûhrer
Vilmos, Bese Ferenc voltak. 1985-ben

Tóth Gyuláné Vali, Poósz Endréné Böbe,
1987-ben Pozsgainé Simon Rozália, 1995ben Pozsgai Gyula (aki a keszthelyi meteorológiai gyûjtõállomásról költözött ide,
most hálózati ellenõr) látták el ezt a feladatot. 2007-ben a személyi állomány
majdnem teljesen átalakult, mivel az
OMSZ vállalkozói formában üzemelteti
tovább a fõállomást. Ennek tagjai: Pozsgainé Simon Rozália, Feilné Rácz Ilona,
Molnár Melinda és Scheidlné Szintai
Margit.
Ebbõl is látszik, hogy nem sûrûn cse-

rélõdött a kollektíva 30 év alatt! Az állandó mûszakozás mellett szerettük meg a
földfelszíni meteorológiai megfigyeléseket, az észlelést, ahogy mi nevezzük, és
szolgáljuk ki az atomerõmû különbözõ
osztályait éjjel-nappal, ami a biztonságos
mûködés elengedhetetlen feltétele is.
1985-ben a PAV által épített új önálló
épületbe költözött a fõállomás. Itt a meteorológiai kiszolgálás mellett egy földrengésjelzõ készülék is elhelyezésre került,
melynek folyamatos figyelése szintén az
észlelõi személyzet feladata volt. A régi
URH-s, telexes korszakot 1995-ben felváltotta a modern számítógép, a hagyományos mûszereket a MILOS automata, ami
10 percenkénti adatokkal, pontosabb
munkát tesz lehetõvé. Azért a régi mûszerek is megmaradtak, melyekkel 6 óránként összehasonlító méréseket végzünk,
illetve automata leállás esetén ezeket a
mûszereket használjuk. Jó példa volt erre a nyári villámcsapás okozta helyzet,
amikor is bebizonyosodott, hogy az emberi munkát nem pótolja semmi. Hagyományos észleléssel, SYNOP-kódolással, telefonon továbbítottuk az adatokat, mint a
"régi szép idõkben".
Az elmúlt 30 év alatt állandó kapcsolat
alakult ki a sugárvédelmi labor és a fõállomás között. Ez nagyban köszönhetõ
Germán Endre, Manga László és Lencsés
András együttmûködõ munkájának, amit
itt köszönünk meg.
Kihasználom az alkalmat, hogy állomásvezetõnknek, Labricz Istvánnak, aki
irányítása alatt szinte mindannyian dolgoztunk, megköszönjem 30 évnyi munkáját és mindannyiunk nevében hosszú boldog nyugdíjas éveket kívánjak neki sok
szeretettel.
Pozsgainé Simon Rozália

A WANO-INPO nemzetközi támogatócsoport missziója
a Three Mile Island atomerõmûben
2008. október 6-10. között az atlantai WANO-központ szervezésében
Cziczer János üzemviteli fõosztályvezetõ és Lakatos Gábor villamos
üzemviteli osztályvezetõ a közép-európai térségbõl elsõként vett részt
egy nemzetközi technikai misszió
tagjaként a Three Mile Island (TMI)
erõmûben tartott vizsgálaton.
z atomerõmû Harrisburg város közelében déli irányban, a Susquehanna folyó egyik szigetén fekszik.
A sziget neve (Three Mile Island) volt az
erõmû névadója. Az amerikai nukleáris
iparban és a világ elõtt az erõmû akkor
vált igazán ismertté, amikor 1979-ben a
TMI-2 blokkon súlyos reaktorbaleset történt. A baleset óta a 2. blokkon energiatermelés nem folyik, a 60 százalékban sérült zóna továbbra is a zárt konténmentben van. Jelenleg a 2. blokkon csak a biztonságos állapot fenntartásához szükséges rendszerek, elsõsorban szellõzõrendszerek üzemelnek.
A TMI-1 blokk kiváló termelési eredmények mellett és magas biztonsági színvonalon üzemel. Az amerikai erõmûvek
között csúcstartóként több mint két évet
üzemelt folyamatosan, biztonságot érintõ
esemény bekövetkezése nélkül.
A nemzetközi vizsgálócsoportot az INPO amerikai szakembere Wesley T.
Frewin vezette. A csoportot további három amerikai (Ted Miller, Eric Johnson,
Brian Shanahan), valamint egy kanadai
(David Ramkalawan) és két magyar szakember alkotta. Az amerikai villamos szakemberek hasonló típusú atomerõmûbõl
érkeztek. A kanadai kolléga a darlingtoni
erõmû vezetõ mérnöke.
A vizsgálócsoport az erõátviteli fõ és
házi üzemi transzformátorok, valamint a
nagyfeszültségû alállomás üzemeltetési
feltételeire, a karbantartás ütemezésére
és minõségére fókuszált. A team egy elõre meghatározott heti terv szerint kezdett
az erõmûben dolgozni.
Bejárások és interjúk követték egymást. Az elvégzett bejárások és interjúk
alapján a csoport összegezte az észrevé-
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teleit és megfogalmazta a tapasztalt jó
gyakorlatokat és javítandó területeket. Az
elkészített vizsgálati anyagot a konkrét
észrevételekkel és azok alapos magyarázatával a team az erõmû vezetése elé tárta. Az erõmûvi reflektálások után alakult
ki a vizsgálati jelentés. (Úti jelentésünkben részletesen összefoglaltuk a vizsgálócsoport megállapításait.)
A feszített munka mellett az amerikai
életforma sajátosságaiba is belepillanthattunk. Már az indulás során furcsa és
számunkra egyáltalán nem hízelgõ elbánásban részesültünk a prágai repülõté-

ren. A tengeren túli járatra felszállni kívánó magyarokat egy kialakított kordon
mögé terelték, ahol a csomagolási szokásainkról és a kiutazási szándékunkról
igen rámenõs stílusban kérdeztek ki bennünket az amerikai „hivatalos személyek”. Az amerikai kontinensre érve már
meg sem lepõdtünk azon, hogy a repülõtereken csak úgy szolgálják ki a szomjas
idegeneket az étteremben, ha elõtte leellenõrizték vízumuk érvényességét. A repülõtér elhagyása már nem okozott nehézséget, mert a csomagjaink nem érkeztek meg. Az idegenektõl amúgy is fruszt-

rált „Államokban” furcsa jelenségnek
számított két magyar, amikor csomagok
nélkül elfoglalta szállodai szobáját. Nem
is maradtak tétlenek, még azon az éjszakán telefonáltak a recepcióról, hogy megkérnek, mutassam be a vízumomat és a
hitelkártyámat. Az erõmû vizsgálatával
telt napok után esténként a szállodához
legközelebbi bárban vacsoráztunk, szerettük volna elkerülni azt a feltûnést,
amelyet korábban azzal váltottunk ki,
hogy az elveszett ruhadarabjaink pótlására gyalogosan próbáltunk megközelíteni
egy fél mérföldre lévõ bevásárlóközpontot. Az amerikaiak ugyanis nem gyalogolnak! Visszatérve a közeli bárhoz, a hétvége közeledtével az egyre oldottabb „helyi
közönség” egyre bátrabban kérdezett
bennünket, hogy ugye tisztességes szándékkal érkeztünk a 09.11-én megbecstelenített országukba. Fennen hangoztattuk, hogy a szõrõs ábrázat nem egy terroristát rejt, csak még nem vettünk új borotvát, az elkallódott poggyászban veszett
pofagyalu pótlására. Lojalitásunkat kifejezendõ egyetlen szabadnapunkat feláldozva Washingtonba utaztunk. A Greyhound autóbusz társaság egyik múlt században már csatasorba állított jármûvét
vettük igénybe. A kalandos utazást kedvelõknek ajánlható csak ez az utazási forma. Az utazó közönség a kontinensnyi ország szinte valamennyi nem fehér populációját felvonultatta. A rövid washingtoni tartózkodásunkba nem fért más bele,
csak egy integetés George W. Bush lakhelye felé és egy kiadós séta a Kongresszus
épületéig.
Visszatérve Three Mile Islandre már
csak a szakmai összegzésre maradt
idõnk. Meg kellett, hogy állapítsuk, az
amerikai és a magyar üzemeltetési és karbantartási gyakorlat teljesen eltér egymástól. A vizsgálaton történõ részvétel arról is meggyõzött bennünket, hogy a berendezéseink megbízhatóságának növelésére tett intézkedéseink hatására, a paksi atomerõmû mûszaki színvonala az
eredményei alapján a világ élvonalába tartozó amerikai erõmûvel összehasonlítva
messzemenõen versenyképes.
Lakatos Gábor
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Az immunrendszer és a személyiség
szerepe a rák kialakulásában
A szervezetünkben kóros sejtek szinte
állandóan keletkeznek. Az ép, stabil
mûködõképes immunrendszer már
keletkezésük pillanatában felfedezi,
semlegesíti és elpusztítja ezeket. Nem
mindegy, hogy milyen számban és milyen gyakorisággal keletkeznek ezek a
kóros sejtek. A halmozott rákkeltõ hatásnak kitett egyéneknél nagyobb
számban és gyakrabban keletkeznek
kóros sejtek, tehát immunrendszerük
is nagyobb terhelésnek van kitéve.
Mindaddig azonban, ameddig immunrendszerük állja a sarat, nem
alakul ki a rák. Ha azonban az immunrendszer legyengül vagy gátlás
alá kerül, a kóros sejtek megtelepszenek, és igen gyorsan osztódásnak indulnak. Ennek következtében néhány
hónap múlva megjelenik a rák.
stressz fontos szerepet játszik a
szervezet védekezõképességének
meggyengülésében. A rák kialakulását megelõzõ fél-másfél évben a beteg általában súlyos problémákkal küzdött, nehezen megoldható stresszhelyzetekkel
került szembe. A leggyakoribb a házas-
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Október 22-én a Paksi Orosz Klub
egyesület Orosz háborús veteránokat látott vendégül.
natolij Zagornij-al a küldöttség
egyik tagjával beszélgetek. A jogi
tudományok doktora, a moszkvai
Jogi és Vezetési Egyetem rektora vagyok.
A Nagy Honvédõ Háború az apáinkon keresztül érintett meg minket. Én akkor 6
éves voltam. Harcolni Afganisztánban
harcoltam.

A

társ vagy más közeli hozzátartozó halála.
Hasonlóan súlyos veszteségként élhetõ
meg az állásvesztés, nyugdíjazás vagy
akár az anyaszerep elvesztése is, amikor
az utolsó gyermek is kirepül a fészekbõl.
Azt, hogy a veszteségélmény és a rák
kialakulása között a kapocs az immunrendszer gyengesége, több vizsgálat is bizonyította. Ha a veszteség nagyon mély, és
feldolgozása nehézségbe ütközik, ez idõ
alatt kialakulhat a rák. A rákos beteg tipikus reakciója ezekre a stresszhelyzetekre az volt, hogy elveszítette minden reményét és feladta a küzdelmet. Ez a fajta
érzelmi állapot indított el azután egy sor
további pszichés reakciót, amelyek elnyomták a test természetes védekezõképességét, és elõsegítették az abnormális
sejtek keletkezését és szétterjedését.
A daganatos betegek élettörténetében
számos közös vonás fedezhetõ fel. Gyakori, hogy a beteget fiatalkorában meglehetõsen súlyos trauma érte. Az okok között
szerepel az egyik szülõ korai halála, válás, csonka család vagy csak a szigorú
szülõk érzelemszegény, távolságtartó, elutasító magatartása. Az is elõfordul, hogy
a szülõk munkavállalása, túlterhelése
okozta azt, hogy nem volt idejük gyerme-

kük érzelmi igényeit kielégíteni, a gyermek magányosnak, elhagyatottnak érezte magát. Az is jellemzõ, hogy a rákbetegek gyermekkorukban szinte kivétel nélkül "jó gyerekek" voltak. Kamaszkorukból általában hiányzik a lázadás, szülõkkel való szembefordulás.
Felnõtt korban azután a beteg létre tudott hozni egy tartalmas, jó kapcsolatot
vagy hivatásában találta meg élete értelmét. Hatalmas energiákat fordít a kapcsolatra vagy az életét kitöltõ szerepre. Tartalmas, teljes életet él, de élete értelme, sõt
önértékelése is ettõl a kapcsolattól vagy
szereptõl függ. Ha a kapcsolat megszakad vagy a szerep véget ér - halál, válás,
nyugdíjazás, gyermekek elköltözése stb.
miatt - akkor a beteg élete értelmét, a személyiségét összetartó központi értéket
vesztette el. Ha az egyén nem lát lehetõséget arra, hogy változtasson a cselekedeteit meghatározó szabályon, csapdában
érzi magát, tehetetlen, reményvesztett.
A rák kialakulását elõsegítõ személyiség az úgynevezett "C" (cancer prone) személyiségszerkezet. A C típusú személyiség jól szocializált: konfliktuskerülõ, környezetével harmóniában él. Képtelen nemet mondani, igyekszik mások igényei-

Orosz veteránok Pakson
Nagyon fontos a történelem. Ma nem
szabad az embereket szétválasztani ellenségre és nem ellenségre. Ma gyorsan nõ
a háborús veteránok elismertsége hazánkban. Létezik a veteránokról szóló törvény, amely õket 4 csoportra osztja: a
Nagy Honvédõ Háború, a hadi tevékenységek, a munka és a honvédelmi szolgálat veteránjaira. Elismertségük fokozato-

san nõ. Ez a csoport azért jött Magyarországra, mert tagjai részt vettek a Nagy
Honvédõ Háborúban, Magyarország felszabadításában. Biztos tudják, a viszonyok korábban nem voltak egyértelmûek,
A mai nap viszont nagyon kellemesen
meglepett minket, vendégeket a szervezõk részérõl irántunk mutatott meleg fogadtatás. Van közöttünk olyanok, akik

nek, elvárásinak mindenben megfelelni.
Képes harcosan kiállni mások érdekeiért, de saját igényeinek kifejezésére képtelen, mert azt nem tartja helyénvalónak.
Saját érdekeit mindenkor alárendeli mások - családja, barátai, kollegái, vállalata
- érdekeinek.
A betegek számára nagy nehézséget jelent negatív érzelmeik kinyilvánítása.
Nagy szükségük van rá, hogy környezetük jónak lássa õket; és az, hogy õk is jónak tarthassák önmagukat. Ez elengedhetetlenül fontos önbecsülésük fenntartásához. Ha azonban a beteg nem adhat szabad folyást érzelmeinek, ha túl sok energiába kerül a pozitív énkép védelme, akkor a test nem rendelkezik elegendõ életerõvel ahhoz, hogy legyõzze a fenyegetõ
betegséget. Az immunrendszer legyengül, s végül szabaddá válik az út a ráksejtek szaporodása elõtt.
Ha úgy érzi, hogy mentális problémáit
megosztaná, de nem tudja hova forduljon, keressen meg a 20/9442-009-es telefonon, és jöjjön el az Egészségközpontba
(ESZI volt fõiskola épülete, 203. terem)
szerda délelõttönként az életmód-tanácsadásomra.
Dr. Vöröss Endréné
egészségfejlesztõ mentálhigiénikus
éppen Magyarországon vettek részt a háborúban. Itt van egy fõnõvér, aki 82 éves.
Most mi Hajdúszoboszlón, Budapesten
és Pakson jártunk. Elmondhatom, hogy itt
volt részünk a legmelegebb fogadtatásban.
Még Budapest is kevésbé tetszett: ez bizonyára a 2 milliós nagyváros jellegzetessége. Paks családias. És ha lehet mondani, érzõdik a közös magyar-orosz családiasság is.
Fontos a város létét biztosító atomerõmû
is. Úgy gondolom, itt nincsenek különbségek a nemzetek között.
Wollner Pál

Beszámoló a Vállalkozók Európai
Parlamentjének elsõ ülésérõl
A Vállalkozók Európai Parlamentje
(European Parliament of Enterprises, EPE) 2008. október 13-án tartotta elsõ ülését Brüsszelben az Európai Parlament plenáris üléstermében. A parlament összehívásának
célja az volt, hogy az európai uniós
döntéshozatali folyamatba a kis- és
középvállalkozások "testközelbõl"
nyerhessenek betekintést, képviselve, kinyilvánítva ugyanakkor véleményüket, álláspontjukat az aktuális gazdasági, gazdaságpolitikai
problémák, döntések kapcsán.
Vállalkozói Parlament fõ szervezõje
az idén fennállásának 50. évét ünneplõ Európai Kamarák Szövetsége
(Eurochambres) volt, a magyarországi
szervezési feladatokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) látta el. Az
EPE ülésére minden ország az EU-parlamenti képviselõinek számával megegyezõ számú küldöttet delegálhatott, így Magyarországot 21 fõ képviselhette a rendezvényen. A delegációt Parragh László,
az MKIK elnöke vezette. Az egyes megyei
kamarák 1-1 fõ küldöttet delegálhattak,
így a Tolna Megyei Iparkamara megkere-
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sésére megyénkbõl a paksi atomerõmû
jelölhette küldöttjét a Vállalkozók Európai
Parlamentjébe. A paksi atomerõmûvet, illetve Tolna megyét vezérigazgató úr döntése alapján Csanádi András gazdasági
igazgató képviselte.
A 45 európai országból (27 EUtagország és 18 megfigyelõ európai ország) érkezõ több mint 750 vállalkozó
minden gazdasági szektort és vállalati méretet képviselve közvetítette az EU 23 millió vállalkozásának érdekeit. A magyar
képviselõk összetétele is rendkívül sokszínû volt, a divattervezõ kisvállalkozástól
a stabil, évtizedes múltú családi vállalkozásokon át a nagyvállalatokig (CIB Bank,
Bosch, paksi atomerõmû) változatos méretû és tevékenységi körû vállalkozások delegálták a magyar EPE-képviselõket. A villamos ipar területérõl is számos képviselõ érkezett: a Vattenfall, a Siemens, a ÈEZ,
illetve a román Electrica képviselõi is a
résztvevõk között voltak.
A szakmai program keretében 13-án
délelõtt a magyar delegáció képviselõi találkoztak a magyar európai parlamenti
képviselõkkel. A képviselõk kifejtették
véleményüket a délutáni EPE-ülésen megvitatandó témákkal kapcsolatban, így a
nemzetközi kereskedelemmel, a klíma-

változással és a demográfiai változásokkal kapcsolatos témákban volt lehetõség
az aktuális problémák megvitatására.
A parlamenti ülést közvetlenül megelõzõen lehetõségünk volt részt venni az Európai Néppárt magyar frakcióülésén, ahol
a magyar néppárti képviselõk mellett a
szomszédos országok magyar anyanyelvû
néppárti képviselõi is részt vettek.
A 13 órakor kezdõdõ parlamenti ülést
az Európai Bizottság elnöke, José Manuel
Barroso nyitotta meg. A résztvevõk elsõsorban a folyamatban lévõ pénzügyi válságról tárgyaltak. Az EPE-tagok szavazataikkal szemléltették, hogy a pénzügyi piacokon érzékelhetõ krízis hullámai a vállalati szektorra is elkezdtek kiterjedni: a
résztvevõk 66 százaléka kénytelen felülvizsgálni befektetési terveit, és 50 százalékuk találkozott már szembe szigorúbb
hitelfeltételekkel - a válság korai szakaszának ellenére is.
A pénzügyi helyzet mellett a vállalkozók vitákat folytattak a mai Európa három
kulcsfontosságú kérdéskörével kapcsolatban is: a nemzetközi kereskedelemrõl, a
klímaváltozásról és a demográfiai változásokról is. Az egyes témaköröket követõen
az EPE tagjai 3-3, elõre meghatározott
kérdésben szavazással nyilváníthatták ki

véleményüket. A három témakör közül a
paksi atomerõmû szempontjából kiemelkedõ jelentõségû volt a klímaváltozás kérdésköre, melynek kapcsán a hozzászólások, illetve az országok többsége a nukleáris energia, illetve az atomerõmûvek szerepét hangsúlyozta. Andris Pielbags az
EU energiaügyi biztosa bevezetõjét követõen Csehország, Spanyolország, Svédország a nukleáris energia fontosságát
hangsúlyozta a klímavédelmi célkitûzések kapcsán, Magyarország a hagyományos energiaforrások hatékonyabb felhasználásának fontosságára hívta fel a figyelmet. A témakörrel kapcsolatban szavazásra bocsátott három kérdés közül kiemelendõ a következõ kérdés: "Az EUnak folytatnia kellene-e az üvegházhatást
károsító gázok kibocsátási célelõirányzatainak csökkentését, még ha más nagyobb gazdaságok nem is tesznek így?" A
szavazatok megoszlása ebben a témában
(44% "igen", 49% "nem") jól mutatja azt a
félelmet, miszerint az EU kibocsátási korlátokkal kapcsolatos egyoldalú szigorítása az európai gazdaságot versenyhátrányba juttatná, miközben mindez valószínûleg nem is lenne elég a klímaváltozás
problémájának megoldására.
Csanádi András, gazdasági igazgató

Szentpétervári
szakemberek
Pakson
2008. október 20-án 12 fõs oroszországi
atomerõmûves delegáció látogatott Paksra. A program egy háromhetes szakmai
út része volt, melynek keretében a szakemberek több európai ország atomerõmûveit, nukleáris szakmai, tájékoztatási és szociális létesítményeit látogatták meg. Céljuk az volt, hogy információt
szerezzenek a helyi üzemeltetési tapasztalatokról, valamint az atomerõmûvekben
végzett humán fejlesztési és tájékoztatási
tevékenységrõl.
A csoportot Szentpétervár melletti ipari
kisvárosban, Szosznovij Borban található
Leningrádi Atomerõmû tájékoztatási osztályának vezetõje, Szergej Averjanov
vezette. A pétervári szakembereken kívül
a csoport tagjai között voltak a Kalinyini
Atomerõmû munkatársai fõleg nukleáris
biztonsági, tájékoztatási és humán
területrõl, valamint Ljudmila Krimcova,
az Energoatom Konszern irányítási osztályának vezetõ mérnöke és Vlagyimir
Csudakov, a Bilibinói Atomerõmû moszkvai képviseletének vezetõje. A csoportot
elkísérte a helyi sajtó két munkatársa is.
A delegáció Pakson elõször a Tájékoztató
és Látogatóközpontot (TLK) tekintette meg,
majd az atomerõmû 4. blokkjára látogattak. A vendégeket ezután Süli János
üzemviteli igazgató és Mittler István
fõosztályvezetõ, a TLK vezetõje fogadta. Az
orosz szakemberek tájékoztatást kaptak a
paksi atomerõmû üzemeltetési tapasztalatairól, eredményeirõl, terveirõl, a tájékoztatási tevékenységrõl. Kíváncsiságukat a
paksi vezetõknek feltett rengeteg kérdés
mutatta. A vendégekkel dr. Varga-Sabján
László törzskari igazgató is találkozott a
tiszteletükre adott vacsorán.
Averjanov úr elmondta, hogy nagyon
szívélyes fogadtatásban volt részük, és
igazán sok hasznos tapasztalatra tettek
szert Pakson. Süli János jelezte, örömmel
mutatták be az atomerõmûben folyó
üzemeltetési és fejlesztési tevékenységet.
Varga-Sabján László hozzátette, hogy a
Paksi Atomerõmû Zrt. kész a további
tapasztalatcserére, együttmûködésre.
A pétervári, kalinyini, moszkvai szakemberek október 6-án indultak otthonról. Az ötlet a Leningrádi Atomerõmûben
(LAE) született, melynek szoros kapcsolatai vannak a finn Loviisa és a brit
Heysham városok atomerõmûvével. A
személyautókkal közlekedõ csoport járt
Finnországban, Dániában, Németországban és Csehországban, de Bécsben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget is meglátogatták. Balatonfüred és
Paks után október 21-én reggel
Lengyelországon keresztül a balti államokba indultak tovább. Az orosz atomerõmûves delegáció tagjai a háromhetes
útjuk során összegyûjtött tapasztalatokat otthoni munkájuk során kívánják
hasznosítani, de a további együttmûködésre is nyitottak.
Hadnagy

Nehéz másokra
is gondolni?
Elõzõ számunkban kifogásoltuk egyesek
parkolási szokásait, ám falra hányt borsónak tûnik az erõlködésünk, hiszen naponta készíthetõ hasonló fotó. Kedves kollégák! Próbáljunk már másokra is gondolni, amikor beállunk a parkolóba.
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Big - OAH barátságos futballmérkõzés
Ebben az évben is sor került a hagyományos futballmérkõzésre a
Paksi Atomerõmû Zrt. biztonsági
igazgatósága és az Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága között. A két, profilját tekintve közeli rokonságban álló
szervezet barátságos találkozója október 16-án az Atomerõmû Sportegyesület csarnokában zajlott le.
z immár többéves múltra visszatekintõ sportesemény hagyományai
közé tartozik, hogy mind a gyõztes,
mind a vesztes csapat vándordíjjal tér haza, amit egy évig - a következõ mérkõzésig - õriznie kell. A gyõztes exkluzív serleget nyer. A vesztest pedig egy dekoratívnak éppen nem nevezhetõ, valószerûtlenül zöld mûanyagbéka illeti, melynek talapzatán úgy kerül elhelyezésre a legyõzött csapat neve, hogy jól kivehetõ szintkülönbséget képezzen a kétéltû jószág
közmondásos fertályával. Nem csoda hát,
hogy évrõl évre visszatérõ dilemmaként
vetõdik fel: vajon a serleg elnyerése, vagy
a békától való szabadulás jelenti-e az erõsebb ösztönzést a játékosok számára?
A két csapat tagjai között egyaránt voltak fiatalabb és idõsebb, illetve beosztott és
vezetõ munkatársak. Bizonyára mindkét
fél számára különleges élményt jelentett
futballszerelésben szemben állni azokkal
a kollégákkal, akikkel egyébként a munka
hivatalos keretei között találkoznak, sõt,
akiket esetleg pusztán a beadványokon feltüntetett nevük révén ismernek.
A pályán egyszerre öt-öt játékos tartózkodott. A cserepadon is megfelelõ számban ültek csapattagok, így amikor valaki
elfáradt, azonnal megtörténhetett a váltás.
A játékidõ kétszer huszonöt perc volt. A
küzdelem, akár a korábbi években, most is
férfiasan keményen zajlott. A játékosok
nem kímélték magukat (és idõnként egymást sem, de szerencsére nem történt sérülés vagy olyan jellegû szabálytalanság,
amit ne tett volna elnézhetõvé a versenyhelyzetet kísérõ természetes feszítettség).
Az erõviszonyok rendkívül kiegyenlítettnek bizonyultak, a két csapat nehezen bírt
egymással. Mindazonáltal a meccs
bõvelkedett eseményekben. Ezt nemcsak a
született gólok viszonylag magas száma
jelzi, hanem a gólveszélyes, de végül értékesítés nélkül maradt helyzetek gyakorisága is. Az OAH csapata kezdett jobban, és
már az elsõ félidõ elején megszerezte a vezetést. A big csak szívós munkával tudott
egyenlíteni. A küzdelem fej-fej mellett haladt elõre: ha az egyik félnek sikerült gólt
rúgnia, hamarosan megérkezett a "válaszgól". A második félidõ végére azonban az
OAH fáradni látszott, így a döntõ gólt a big
rúgta, a maga javára állítva be ezzel a végeredményt: big - OAH: 4-3. A serleg és a béka tehát idén nem cserélt gazdát.
A találkozó a közös vacsora - benne egy,
a meccs eredményét hirdetõ méretes torta - elfogyasztásával, valamint tekézéssel,
beszélgetéssel zárult. Mindeközben elvétve szóba került a különbözõ oldalról bár,
de lényegében együtt végzett munka is.
Prancz Zoltán

A

A balatonfüredi Rekreációs Központ
ideális környezet a pihenésre, a szórakozásra és a kikapcsolódásra is,
amelyben minden munkavállalónak
része lehet, aki a részvénytársaság
saját üdülõiben kívánja eltölteni
szabadsága egy részét. Balatonfüreden is dolgoznak kollégáink, laknak
nyugdíjas munkatársaink. Riportsorozatomban ezúttal Kiss-Sebõk Sándorra esett a választásom, akivel
rendhagyó módon a beszélgetés helyéül volt munkahelyét, a rekreációs
központot választottuk.

a birtokomon találkozni, ezeket az összejöveteleket már akkor "kihelyezett termelési tanácskozásoknak" neveztük.

Hogyan telnek napjai, mivel foglalkozik?

Kérem, mondja el, hogy mikor és milyen módon került a részvénytársasághoz, mi volt a munkaköri feladata?
- A Kosztolányi üdülõben dolgoztam,
amikor az egyik gyerekkori barátom hívta fel a figyelmemet arra, hogy a Paksi
Atomerõmû Vállalat akkor még rehabilitációs központjába mûszaki szakembert
keresnek. Rövid gondolkodás után megpályáztam az állást, és 1985. november
15-én felvételt nyertem.

Mi volt a munkaköri feladata?
- Mûszaki vezetõként akkoriban nagyon sokféle feladatom volt. 1984-ben volt
az üdülõ épületének átadása, majd ezt követte két nagy beruházás, az uszoda és a
kikötõ. Mindkét beruházás mûszaki vezetése és koordinálása nagy kihívást jelentett a számomra. Többek között ez motivált a pályázatom benyújtásánál is.

Mikor vonult nyugállományba?
- A társaságnál több mint 20 évig dolgoztam. 2005. év végén, korengedmény-

nyel vonultam nyugállományba mûszaki
üzemeltetésvezetõként.

Van-e olyan munkahelyi élménye,
amelyre szívesen emlékszik vissza?
- Számos munkahelyi élményem van.
Említettem már a nagyberuházásokat,
amelyeknek a befejezésekor, illetve az
építmények átadásakor jó érzés volt tudni, hogy abban részem volt. Hasonló kellemes élményem fûzõdik az üdülõ parkjának kialakításához is, jó látni azokat a
fákat, amelyeket annak idején mi ültettünk el. Mára már szép nagyra nõttek, árnyékot adnak, s a kihelyezett padokon a
vendégek kellemesen pihenhetnek.
Rendszeresen tartom a kapcsolatot a
munkatársaimmal. Szeretem, amikor a
Tamáshegyi pincémnél meglátogatnak,
közösen fõzünk, és nagyokat beszélgetünk. A nyugdíjazásom elõtt is szoktunk

- Balatonfüreden kertes családi házban
élünk feleségemmel és az egyik lányomékkal. A másik lányunk szintén Balatonfüreden él. Ha szükségük van ránk,
be tudunk segíteni, mivel a feleségem is
nyugdíjas. Szívesen tesszük, mert a gondoskodás és a segítségnyújtás kölcsönös.
Nagyon sok szeretetet kapunk a kis unokánktól is, kellemesen telnek a családi
együttlétek.
A napjaim változatosak. A reggeli kávézást és újságolvasást a családdal elõzetesen egyeztetett program követi. Családi
házunknál csak virágoskert, néhány gyümölcs- és díszfa van. Feleségem Nemespécselyen élõ édesanyját rendszeresen látogatjuk, ott termeljük meg a család számára a zöldségféléket. Idõm nagy részét
Tamáshegyen töltöm, ahol vegyes gyümölcsösöm van. Mivel a szõlészkedést abbahagytam, a pince és a felépítmény mostanra vendégfogadóvá alakult át. Ott tartjuk a családi összejöveteleket, és szívesen látunk vendégül barátokat, munkatársakat, ismerõsöket. Amikor a munka
végeztével leülök pihenni, az elém táruló
látvánnyal nem tudok betelni. Balatonkenesétõl egészen Tihanyon túl gyönyörködöm a tájban, amely az évszakoktól függõen változó színekben pompázik.

Milyen módon jut információhoz az
erõmûrõl, hogyan szerez tudomást a
PA Zrt. által a nyugdíjasok számára
kínált kedvezményekrõl és juttatási
lehetõségekrõl?

- Elsõsorban az Atomerõmû újságból és
a nyugdíjasokhoz eljuttatott tájékoztatókon keresztül jutok információkhoz. Mint
említettem, rendszeresen találkozom a
balatonfüredi kollégákkal, s a beszélgetések során szóba kerülnek munkahelyi vonatkozású, nyugdíjasokat érintõ témák
is. Vannak Pakson is családi barátaink,
akikkel rendszeresen összejárunk.

Melyek azok a juttatások, amelyeket
igénybe tud venni, hogyan értékeli
ezeket erkölcsi és anyagi szempontból?
- Nagyon elégedett vagyok a nyugdíjamon felüli juttatásokkal, amelyeket a volt
munkáltatómtól kapunk. Ez jólesik nekünk, érezzük az anyacég gondoskodását, erõsíti a kötõdést. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a részvénytársaság "szárnyai"
alá veszi a nyugdíjasokat is. Anyagilag is
érzékelhetõek ezek a juttatások, például
az áramdíj fizetésénél és a saját üdülõk
igénybevételénél. Ingyenesen jutunk hozzá az Atomerõmû újsághoz, amelyet szívesen olvasgatunk. Szeretném megemlíteni még, hogy tagja vagyok az Atomerõmû Sportegyesületnek, melynek keretében minden évben, egy élményekben gazdag egyhetes vitorlás túrán vehetek részt.

Mit üzenne az olvasók számára?
- A nyugdíjas embereknek is lehet
olyan lefoglaltsága, amely kellemessé teszi napjait. Jó beosztással mindenre jut
idõ, pihenésre, munkára, családra, barátokra.
Minden nyugdíjas, és nyugdíjba vonuló munkatársamnak azt kívánom, hogy
sokáig, jó egészségben élvezzék nyugdíjas éveiket.
Kzné

Hazatért a paksi Pannónia-expedíció Pekingbõl!
2008. október 17-én késõ délután
haza, Paksra érkezett Treszl Gábor
és Magyar Zoltán 41 éves Pannónia
T5 veterán motorjukon. 24 000 km
megtétele után rokonok, barátok, a
kalandhoz gratulálni akarók várták a megfáradt, de büszke fiúkat.
otorkísérettel, hangos kürtszó
mellett ment végig Paks fõ utcáján a "fél világot" oda-vissza bejárt két kalandor, hogy ott, ahonnan elindultak, ahol a Pancsit négy hónapja
összerakták, végre hazaérjenek. A dorogi úti garázs elõtt fogadták õket azok,
akik annyira várták õket. Bár Cegléden
a város vezetése, Budapesten a Hõsök
Terére pedig a média képviselõi szerveztek számukra fogadást, Paksra szinte
"repült" az oldalkocsis motor. Az elsõ ölelések után alig gyõzték az anyukák, barátnõk, barátok, újságírók kérdéseit
megválaszolni. Várhatóan hónapokig
lesz még mit mesélni azoknak is, akik az
interneten követték a fiúk útját.
Szeptember elején ott szakítottuk meg
az úti beszámolót, hogy Gábor (alias
Treló) és Zoli egy nagy nehezen, Nara barátjuk segítségével kicsikart 8 napos
orosz tranzitvízum birtokában, de már a
nyugatra tartó Roburos csapat nélkül indult Mongóliából északra, Szibéria irányába. Magukra utalva, a motor rakoncáitól, a zord, õszbe forduló idõjárástól néha fáradtan küzdöttek. Mint kiderült,
"egy cicanadrág aranyat ér". Sõt, jó, ha
belõle, meleg kesztyûbõl és zokniból kettõ is van, hiszen Novoszibirszkben zuhogott a hó, és a hõmérséklet közel volt a
fagyponthoz. Igaz, a henger hibájával napokig kellett birkózni, amiben Igor, a
mongol Nara nagybátyja készségesen segített. Hõseink orosz tudása ez alatt pedig
csak fokozódott. De lett újabb 10 napos
tranzitvízum.
Asztanában, a kazah fõvárosban az újdonsült magyar konzul, Kissné Hegyi
Csilla segített a továbbjutásban. Fontos
úti cél volt meglátogatni a Szarikopa-tó
térséget, a kazahsztáni õsi madjarok vidékét. Ez a terület Kosztanaj megyében,
Torgaj járásban található. A területen folyik át a Torgaj folyócska is. A fiúk szerint fantasztikus élmény volt találkozni

vihettük, de ha ma újra útra kéne kelni,
én megtenném!
Magyar Zoltán: - Az Ázsiában - bármelyik országban vagy közösségben - élõ emberekhez bátran és bizalommal fordulhatsz segítségért. Természetes módon, egybõl nyújtják, amit tudnak. Az embereknek
szükségük is van ott egymásra. Ezért szinte mindenki azonnal pozitívan reagál probléma esetén. Lenyûgözõ jelensége ez az ottani hatalmas területeknek! A legszívélyesebb találkozások Kazahsztán területein
alakultak ki, de számomra mégis Mongólia maradt meg kedvencnek. Olyan archaikusnak éreztem. Hívogató, de távolságtartó, szelíd és vad. Fantasztikus!

M

Lídia néni, Gábor anyukája: - Miután
nem tudtam lebeszélni Gábort a tervükrõl, már csak támogattam õket, és imádkoztam, hogy szerencsésen sikerüljön nekik! Ilyen megszállott is csak õ lehet! A
legrosszabb az volt, amikor két-három napig nem kaptam hírt felõlük, de aztán
mindig kiderült, hogy jól vannak. Már nagyon vártam õket!

"torgaji madjarokkal", akiknek átadták
a Magyarok Világszövetségétõl kapott
zászlót. Az 1500 év, ami a kazakisztáni
és a kárpát-medencei magyarok szétválása óta eltelt, mit sem számított: a fiúk
testvérként ölelték át egymást az ottani
madjarokkal.
Egy héttel késõbb, az úttalan nyugatkazahsztáni utakon már csökken az optimizmus, a nyugalom, a jókedv. A végtelen
távolság, a mûszaki gondok pszichésen is
terhelték az utazókat, de sikerült túljutni
a holtpontokon. "Kandugas, Aktyubinsk
mellett. A rettenetes utak folytatódtak.
Defekt, láncszakadás, de meleg falusi vendégszeretet. A lengõvilla odavan, a hátsó
és az oldalkocsi keréktengely is meggörbült! Az idõjárás tökéletes."
Kazahsztán után a nyárias idõben az
aszfaltutak szinte lejtettek hazafelé. A Vol-

ga-delta, az Azovi- és Fekete-tenger is javította a hangulatot; még egy hajókázásra is futotta a Krímben. Október 15-én Záhonynál magyar földre értek a fiúk. Egy
kisvárdai alvást követõen került sor az
ünneplésre a Hõsök terén, Cegléden, majd
Pakson. Gratulálunk!
Hadnagy
Az utazókat és a hozzájuk legközelebbi embereket kérdeztük, mi volt a legemlékezetesebb ebben a négy hónapban.
Treszl Gábor: - Mindenhol ismeretlenül is barátságosan, segítõkészen fogadtak bennünket, de külön hála azoknak a
kinti magyar és más ismerõsöknek, akik
segítsége nélkül sokkal nehezebb lett volna teljesíteni mindezt! Az orosz tudásunk
javult, de van még hova fejlõdni. Hálás
vagyok a sorsnak, hogy célunkat véghez-

Brigitta, Treló barátnõje: - Bár elõtte
ijesztgettek a kinti viszonyokkal, igazából nem féltem attól, hogy Gáboréknak
komoly bajuk lesz. Inkább attól tartottam,
hogy megbetegszenek vagy tönkremegy
a motor. A góbi-sivatagi útjuk alatt nagyon aggódtam, aztán megkönnyebbültem. Örülök, hogy Gábor itthon van, a rengeteg munka, amit a szervezésben fektetett, meghozta eredményét! Büszke vagyok rájuk!
Melinda, Zoli nõvére: - Büszkeséggel
tölt el, hogy testvérem megjárta ezt az
utat, mivel tõle már megszokott módon,
nem egyszerû módját választotta az utazásnak. Õ és Gábor sok-sok kilométert és
közben jó néhány nehézséget is leküzdött, de ez alatt talán még több felejthetetlen élményt szerzett. Nagyon örülök, hogy
beszámolóikból, fotóikból mi is részesülhetünk a nem mindennapi történetekben,
élményekben! A hosszú út során persze
sokat aggódtunk a fiúkért, de egy percig
sem kételkedtünk kitartásukban és sikerükben!

2008. november
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Systems
2008, München

M6 autópálya
Az elmúlt hetekben nagy iramban elkezdõdött az M6 autópálya elõkészítési,
építési munkái Paks környékén.
A fotók Gyapa és Paks között készültek és az Ürgemezõn.
Wollner Pál

Novemberi egészségtippek
Manapság a legtöbb munkának elemi feltétele a számítógép használata. Van, aki csak egy-két órát tölt naponta a képernyõ elõtt, mások azonban akár nyolc-tíz órán keresztül,
szinte egyhuzamban dolgoznak a
számítógépen. Ezért lényeges, hogy
néhány alapvetõ szabály betartásával, valamint a munkakörnyezet helyes kialakításával megpróbáljuk a
testünket érõ terheléseket minimálisra csökkenteni. Az alábbiakban
ismertetünk néhány egyszerû, többnyire a gép elõtt végezhetõ, és ami
nagyon lényeges, csak pár percet
igénylõ mozgásgyakorlatot, amely
segítséget nyújthat a különbözõ gerincproblémák megelõzéséhez.

sik oldalon a nyakizmok megfeszülnek.
Tartsa meg 10 másodpercig, utána lassan
engedje vissza. Végezze el mindkét oldalra!
Egyenesen ülve karját nyújtsa ki oldalra, fejjel nézzen utána.
Egyenesen ülve karját nyújtsa ki rézsútosan felfelé, fejével nézzen a tenyere irányába. Végezze el a gyakorlatokat négyszer-ötször felváltva, mindkét irányban!

És végül a hátgerinc
következik
Az ülést szakítsa meg óránként néhány
percre. Válassza ki az alábbi gyakorlatok
közül, amelyik tetszik Önnek, és végezze
el azokat háromszor,
négyszer
ismételve.
Meglátja, gerince hálás
lesz Önnek! Ülésben,
váltott karral nyújtózzon
felfelé, érezze, hogy a
törzsizmai kellemesen
megnyúlnak.
Egyik karja legyen a
teste mellett, a másikat
emelje fel, és így nyújtózzon a törzsével balra és
jobbra.

Mit tehet a gerincéért,
ha ülõmunkát végez?
Az emberi test vázát, tengelyét a gerincoszlop alkotja, biztosítva testünk helyes tartását. Mozgatórendszerünknek
azt a részét képezi, amely a mai életmód
mellett a legtöbb káros mechanikai hatásnak van kitéve.
A nyaki gerinc biztosítja a fej helyes
tartását, egyensúlyi helyzetének beállítását. A csigolyatestek, kisizületek károsodása a köztük futó ereket, idegeket érintve fejfájást, szédülést, rossz keringést
idézhet elõ. Hibás testtartás, állandó egyoldalú terhelés, stresszhatások a nyakizmok erõs feszülését, merevségét, esetleg
állandó fájdalmát váltják ki. Komolyabb
esetben vállba, karba kisugárzó fájdalom
is jelentkezhet.
Tegyen meg mindent ennek megelõzésére és gyógyítására az általunk javasolt
mozgásokkal!
Néhány egyszerû gyakorlat, rendszeresen végezve, sokat segíthet Önnek.

gyeljen arra, hogy a vállát ne húzza fel. Fejét hajlítsa lassan a jobb, majd a bal vállához. Érezze az izmok megnyúlását!

A nyaki gerinc mozgásait
kösse össze a vállízület
mozgásaival!
Álljon fel, tegye mindkét kezét a derekára, és jólesõen nyújtózzon hátrafelé. A
gyakorlatot ülésben is végezheti.

Nyaki gerinc szakasz
Egyenesen ülve, fejtetõvel nyújtózzon
a plafon felé, miközben talpát a földhöz
nyomja. Vállát erõsen húzza le, lapockáját közelítse egymáshoz. Minden gyakorlatot lassan, koncentráltan, négyszer ismételjen.
Üljön a széken, két karja a test mellett
van. Kezével fogja meg a szék szélét, fi-

Nyakizmok nyújtása: Üljön egy székre.
Fogja át a fejét az egyik kezével, a másikkal
a szék szélébe kapaszkodjon. Húzza a fejét
a vállához addig, amíg nem érzi, hogy a má-

Álljon a falhoz, hasát húzza be, vállát engedje le, talpát nyomja a földbe, nyújtózzon felfelé, és érezze, hogy
gerincét erõteljesen megnyújtotta.
Lépésben álljon az ajtóba,
két tenyerét nyomja az ajtófélfába, és törzsével lassan
dõljön elõre. A mellizmokat
megnyújtva tartsa meg a
helyzetet 10 másodpercig.
Üljön szemben a számítógéppel, mindkét lába csípõszélességû terpeszben legyen, két tenyerét egymás
felé nézõ ujjakkal, vállszélességben, hajlított könyökkel helyezze az asztal szélére. Figyelve arra, hogy a fej a törzs folytatása legyen, mellkasával dõljön elõre az
asztal széle felé, könyökét emelje ki oldalra. Vállát ne húzza fel, két kezére támaszkodjon egyenletesen…
…majd vigye hátra fokozatosan a testsúlyát, könyökét kinyújtva, fejét elõre
hajtva, hátát és derekát domborítsa hátrafelé, hasát behúzva derekát nyomja a
háttámlához. Ebbõl a helyzetbõl újra
egyenesedjen fel fejét a gerinc folytatásában megemelve, hátát, derekát kiegyenesítve dõljön megint elõre. Végezze el a
gyakorlatot négyszer!
Üljön egyenesen, mindkét lába csípõ
szélességû terpeszben, hátát támassza
meg. Két karját vigye hátra a támla mögé, összekulcsolt kézzel, vállát erõsen lefelé húzva, emelje el a karját a szék támlájától. Figyeljen arra, hogy vállát hátra és
lefelé húzza. Tartsa meg ezt a nyújtást 10
másodpercig. Ismételje meg a gyakorlatot
négyszer!
Üljön egyenesen a monitorral szemben, a két lábát zárja össze, talpát erõsen
szorítsa le a földre. Fordítsa el a fejét, vállát, törzsét jobbra, a bal kezét tegye a jobb
térd külsõ részére, s erõsen nyomja a térdét balra a másik térd irányába. Jobb karját vigye hátra a szék támlája mögé, kezével és alkarjával erõsen tartsa meg magát ebben a csavart testhelyzetben 10 másodpercig. Figyeljen arra, hogy a törzs végig egyenes legyen, mellkasát minél jobban emelje ki. Érezze a hátizmok erõs feszülését! Mindkét irányba négyszer ismételje meg a gyakorlatot
Egészségére!

Kajak-kenu maratoni válogatóverseny - kollégáink is rajthoz álltak
z augusztusi, szeptemberi sportesemények dömpingje nem tette lehetõvé, hogy a maga idejében tudósítsunk az országos maratoni kajak-kenu
válogatóversenyrõl, amely a Maraton Világbajnokságon induló magyar csapat
összeállításának volt az utolsó felvonása.
Mivel két kollégánk révén atomerõmûves
vonatkozása is volt a versenynek, illõnek
érezzük, hogy - ha utólag is, de - beszámoljunk az eredményrõl.
A válogatóverseny Gyõrben zajlott, augusztus 4-5. között. Minden számból az
elsõ két helyezett hajóegység jutott ki a
csehországi Tyn városában megrendezett
világbajnokságra.
A maratoni küzdelmek sajátossága,
hogy már a puszta teljesítés - akár utolsó
helyen is - komoly teljesítményt kíván.
Nem ritkán 40-50 egység is nekivág a 36

A

kilométeres távnak. A rajtban levõ tumultus és helyezkedés hatalmas erõfeszítésekre készteti a versenyzõket. A válogatót idén tovább színesítették a rövidebbre mért körök: hét kört kellett teljesíteni,
így a nézõknek is több látványban, szurkolásban lehetett részük. Minden körben
volt egy futószakasz is. Ezeknél a verseny-

zõknek a hajókból kiugrálva, azokat kézbe fogva, mintegy 200 méteres távot kellett lesprintelni, majd újból visszaülve a
hajókba, továbbevezni.
A válogatón "újonc párosként" állt rajthoz a Szakály Viktor és Mátrai Zsolt - a villamos mûszaki osztályon, illetve a technológiai oktatási osztályon dolgozó kollégáink - alkotta kettõs. Természetesen már
mindketten sokszor teljesítették ezt a távot, de eddig külön hajóban lapátoltak. A
verseny elõtt egy hónappal kezdték meg
a közös edzéseket. Ez a napi munkaidõ ledolgozását követõ minden délután 20-25,
a hétvégéken pedig 40 km evezést jelentett. Ezenkívül pedig ott volt még a kiegészítõ edzés: a futás és a súlyzózás.
A versenyen az elsõ forduló sajnos nem
jól sikerült a tolnai színekben induló párosnak, így a mezõny végérõl kellett fel-

küzdeniük magukat. Három egység viszont, ügyesen összedolgozva, behozhatatlanul ellépet. Viktor és Zsolt végül az
elõkelõ negyedik helyen zárt. Eredményük mindenképpen elismerésre méltó,
különös tekintettel arra, hogy nem profi
sportolóként, hanem munka mellett készülve indultak. A hazai mezõny erõsségét pedig jól mutatja, hogy az azóta már
lezajlott Maraton Világbajnokságon az
egyik magyar egység bronzérmet tudott
szerezni.
Az edzések természetesen a versenyszezon lezárulásával is folytatódnak.
Amíg az idõjárás engedi, marad az evezés. Azt követõen pedig elkezdõdik a téli alapozás, a konditermi, uszodai, tanmedencei és futóedzések. Mindez a jövõ évi
még jobb eredmények elérésének reményében.
Prancz Zoltán

A régi repülõtér helyén kialakított új vásárvárosban (MMI) rendezték 2008. október 21-24. között az informatika szakvásárát, mely beruházási oldalról közelíti a
szoftverek, hardverek üzemeltetését és
biztonságát. Több mint ezer kiállító, majd 30 országból. Több mint negyvenezer
vásárlátogató, akik zömében (98%) szakemberek. Az öt (A1, A2, B1-3) hangárméretû csarnok adott otthont a kiállításnak
és a rendezvényt kísérõ szakmai fórumoknak (64). Ezeken mintegy 300 elõadás hangzott el.
A kiállítás egyik szenzációja a mágneses USB csatlakozó bemutatkozása volt.
Bár a különbözõ egységek számítógéphez való csatlakoztatását korábban méret, kialakítás szerint jobban behatárolták (mit hova dughatunk), az univerzális
"portok" (USB) ezt a kötöttséget feloldották (bárhova lehet bármit), de csak egy
adott helyzetben, amit jobbára találgatni
kell. Az erõs mágnesekkel ellátott segédcsatlakozó ezt a pozicionálást is elvégzi
helyettünk, és gyors, biztos kapcsolatot
hoz létre, még erõs rezgések esetén is
biztos a kapcsolat. A gyártók ugyanis az
autóipari fejlesztést tették át a számítógépek világába.
A kiállítás idején 12 konferenciát is tartanak, melyeken a témák ismert szakértõi avatnak be az újdonságok értékeibe, az
ígéretes fejlõdési irányokba:
Az elsõ európai polgári navigációs mûholdrendszer (Galileo-program) alkalmazáspályázatainak idei ünnepélyes keretek közötti díjkiosztóját - már hagyományosan - München belvárosában, a Rezidencián rendezték meg a vásár elsõ napjának estéjén, október 21-én. A számos
nyertes pályamû rövid ismertetése és a díjak átadása több mint másfél órán keresztül tartott. Tavaly az a hír terjedt el, hogy
Kína kiszállt a programból. Most meg Taiwan és az USA egy-egy kutatóközponttal
csatlakozott. Most elõször fórumot is rendeztek a B1 csarnokban. Kár, hogy a magyarok és az egész keleti blokk kimaradt
ebbõl az érdekes és hasznos témából.
Tavaly kétezer résztvevõje volt a konferenciáknak 89 országból, idén sem lehettek kevesebben. Rendkívül népszerûek
ezek a konferenciák, a részvételi költségek szinte egyáltalán nem befolyásolják
az érdeklõdést.
A BITCOM sajtótájékoztatóján közvélemény-kutatási adatokra támaszkodva elhangzott, hogy a hardver-szoftver piac
egyelõre nem érzi a bankok válságát.
Ismét tartalmas szakmai kirándulás
volt ez a késõ õszi bajorországi program.
gyulai

Fotókiállítás
A korábban meghirdetett pályázatra beérkezett képanyag legjavából hosszas előkészületek után egy meglepetés kiállítás készült,
melyet Szentgyörgyi Zsolt, az MVM Informatika Zrt. vezérigazgatója nyitott meg november
10-én.
Mintegy hatvan fekete-fehér és színes felvétel
került fel a 101-es épület első emelete hosszú
folyosójának falaira. Ezek a fotók Balogh István Balázs, Domonkos Sándor, Fitt Tamás,
Gallyas Zita, Gyöngyösi Ferenc, Kudor Katalin, Lőrincz János, Rácz Tímea, Rappay Szilárd, Szalai-Dobosné Mária Márta és Tóth
László felvételei. Témaként észrevették a természet rendkívül színes, változatos világát,
valamint épített környezetünk szépségét, furcsaságait. Nem kis bravúr azt a pillanatot elkapni, mikor a gyermek a nagy kincset, a csodát, egy szappanbuborékot vár a tenyérbe,
vagy kilesni, mikor a nádközt éneklő poszáta
egy pillanatra megmutatja magát.
Ezzel a fotókiállítással új, eddig rejtett oldalukról mutatkoznak be az MVM Informatika
dolgozói. A tervek szerint a folyamatos érdeklődés fenntartására a keretekben egy bizonyos idő múltán cserélni fogják a képeket.
Ráfért ez a váltás erre a folyosóra, mert a
Neumann János centenáriumi kiállítás tablói
tartalmuk miatt ugyan jó helyen lógtak, de
elég rossz állapotuk miatt már méltatlanok
voltak a modern munkakörülményekhez. Felújítás, javítás után az Informatikatörténeti
Múzeumban lesznek kiállítva Szegeden.
gyulai
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Októberben négy bajnoki és négy Ligakupa
mérkőzést játszott a Paksi FC élvonalbeli
labdarúgócsapata.
A Soproni Ligában a 10. fordulóban Székesfehérváron vendégszerepelt a PFC. Az FC Fehérvár ellen Kiss Tamás góljával vezetett
ugyan Gellei Imre együttese, de végül 4 : 1re a házigazda győzött. A következő játéknapon a Fehérvári úti stadionban a Nyíregyházát látta vendégül a paksi zöld-fehér csapat.
Sokáig 1 : 1-re állt a találkozó, majd a lefújás előtt közvetlen a 94. percben újabb gólt
szerzett a nyírségi gárda, és három ponttal
távozott Paksról.
A két sikertelenül megvívott találkozó után a
PFC a bajnoki címre is esélyes Újpest otthonába látogatott. Kiss Tamás révén ezen a találkozón is a Paksi FC-nél volt az előny, de a
hajrában az UTE felülkerekedett és 3 : 1-re
diadalmaskodott. Az összecsapást a Sport
Televízió is közvetítette, a mérkőzés legjobbjának a paksi kapust, Kovács Attilát választották a szakemberek.
A 13. fordulóban a kiesőhelyen álló Siófok
vizitált Pakson, Détári Lajos gárdája meglepetésre készült. Az egyetlen valamire való
helyzetét gólra váltó Balaton-partiak Kanta
találatával vezettek az első félidőt követően,
de a második 45 percben előbb Kiss Tamás
egalizált, majd Döde Dániel beállította a 2 :
1-es végeredményt, így hosszú idő után három ponttal gazdagodott a PFC. "Nagyon
boldog vagyok, hiszen magunkat is legyőztük, nem csak a Siófokot. A középpályásaink a második félidőben rendre fel tudták
venni a labdákat. Az első gól mindig nagyon
fontos, Hanák beadásából Kiss Tamás talált
be, ez volt a mérkőzés fordulópontja. Sportszerű találkozó volt." Így értékelt Gellei Imre.
A Soproni Ligában jelenleg 15 ponttal a 12.
helyen áll a paksi együttes. A Ligakupában a
"C" csoportba nyert besorolást a Paksi FC.
A Kaposvár, a ZTE, az UTE, a Pécs és a Dunaújváros ellen mérkőzik oda-vissza a Gelleiegylet. Az Újpesttel és a Dunaújvárossal
döntetlent játszott a Paks, míg a Pécstől és a
Zalaegerszegtől kikapott a PFC. A Fehérvári
úti gárdához kapcsolódó hír, hogy Éger László a Dunaújváros elleni Ligakupa-mérkőzésen arccsonttörést szenvedett. A csapatkapitányt Debrecenben megoperálták, előreláthatólag nyolc hetet kell kihagynia. Ugyancsak az elmúlt hónapban történt, Kriston Attilát szabadlistára tette a Paksi FC vezetése.
Haraszti Zsolt ügyvezető elmondta, a játékos
iránt megrendült a bizalom, ezért azonnali
hatállyal felmentette a hátvédet az edzések
látogatása alól, és az NB III-as együttesben
sem szerepelhet, a téli szünetben szabadon
igazolható.
A bajnokságból még két mérkőzés van hátra
a téli szünetig. November 8-án Szombathelyen vendégszerepel Gellei Imre együttese,
majd a 15. fordulóban a Debrecen látogat a
Fehérvári úti stadionba. A találkozó november 14-én (péntek) 19 órakor kezdődik, melyet a Duna Televízió élőben közvetít. A Ligakupában a Kaposvár, a Pécs és az Újpest ellen mérkőzik a Paksi FC.
Faller Gábor

Atomi - humor - morzsák
a képzés területén

Ültess fát, életfát

Októberi értékelõ

Az Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Alapítvány (ÖKO) a paksi atomerõmû és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatásával hirdette meg harmadik "Ültess fát, életfát" akcióját.

nek azzal, hogy gyermekükkel együtt felnevelnek egy fát is a város területén. Ezt
a fát elültetve együtt cseperedik, fejlõdik,
erõsödik majd gyermekükkel. Ez a fa lesz
az Õ fája.
Az ÖKO Munkacsoport kéri a szülõket,
hogy nevelésük során ezt folyamatosan

tudatosítsák majd gyermekükben, vonják majd õt be a fa gondozásába.
A fa helyének kiválasztása, elültetése
és gondozása a továbbiakban a család feladata.
Az elültetett fákon egy-egy emléktábla
jelzi tulajdonosát.
Wollner Pál

lõször tíz, tavaly húsz, idén már huszonhét csecsemõ szülei, nagyszülei
vállalták, hogy gyermekükkel együtt
gondoznak, nevelnek egy facsemetét is.
2008. október 21-én Pakson, a városháza elõtti téren várták erre a gyönyörû
és megható eseményre a kisbabákat, szüleiket, nagyszüleiket, keresztszüleiket.
Idén négyféle fát lehetett választani mondta Jantnerné Oláh Ilona, az ÖKO
Munkacsoport vezetõje. Pályáztak akciójuk megvalósításához, sikerrel jártak, és
250 ezer forintot nyertek.
A facsemetéket emléklappal és emléktáblákkal együtt adták át a jelentkezõk-

Az atomerőmű újonnan felvett dolgozóinak
több mint harminc éve különböző szintű képzéseken kell részt venniük. Az első időszakban
(1976-1980 között) a házi tanfolyamok vizsgáin néhány igen rövid, de találó választ kapott a
vizsgabizottság. Szeptember közepén, mikor
elindultak a különböző tanfolyamaink, érdemes szemezgetni a korabeli történetekből:
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a korábbi, hagyományos képzés

Paksi karatésok nyerték a csapatbajnokságot
Figyelemmel kísérjük az atomerõmûben dolgozó kollégák gyermekeinek sportsikereit, így örömmel
adunk hírt: a magyar és az azt követõ világbajnokságon kiválóan szerepeltek a Paksi SE Karateszakosztály
versenyzõi.
ichin Funakoshi, a modern karate
megalapítójának intelmeit követik
Pakson: "Eddzél teljes szíveddel,
teljes lelkeddel, és soha ne próbáld megmagyarázni a hibáidat, az igazi gyakorlás
nem szavakkal történik, hanem az egész
testtel" - olvasható a PSE honlapján
(www.paksise.hu).
- A karate egy eszköz, amin keresztül
fejleszteni tudjuk a fiatalok jellemét is.
Egy összetett elméleti és fizikai kultúra,
ami tökéletes önvédelmi harcmûvészeten
keresztül épül fel. A tanítás és így a tanulás célja sohasem az agresszív, inkább
egy nyugodt és magabiztos természet fejlesztése - tájékoztatott Záborszki Zoltán
hatdanos edzõ és nemzetközi versenybíró, aki közel harminc éve foglalkozik fiatalok felkészítésével. A Tradicionális
Shotokan Karateszövetség szervezésében
október 4-én Keszthelyen megtartott országos versenyen a regionális bajnokságok elsõ négy helyezettjei vehettek részt,
akik formagyakorlat és küzdelem számokban egyénileg, valamint háromfõs
csapatokkal mérhették össze tudásukat.
Az egyesületek közötti csapatversenyt és
az ezzel járó kupát a Paksi SE nyerte 18
arany-, 16 ezüst- és 12 bronzéremmel. A
második Eger (11/8/3), míg a harmadik
Nagykálló csapata lett (11/7/4). A paksi
eredmények:
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KATA (formagyakorlat):
7-9 éves fiú C kategória: 2. Krasznai
Benjamin; 10-11 éves leány C: 3. Szabó
Zulejka; 12-13 éves fiú B: 1. Rizsányi Bálint; 12-13 éves fiú B: 2. Borsos Bence; 1213 éves fiú A: 4. Tonács Attila; 14-15 éves
leány C: 1. Krasznai Cintia; 14-15 éves fiú
B: 1. Ferka Erik; 14-15 éves fiú B: 2. Csutorás Ákos; 14-15 éves fiú B: 3. Ludányi
Gergely; 14-15 éves leány A: 1.Rácz Krisztina; 14-15 éves leány A: 2. Bede Boglárka;
14-15 éves leány A: 3. Ormosy Réka; 14-15
éves leány A: 4. Gimes Kinga; 14-15 éves
fiú A: 1. Illés János; 16-18 éves leány A: 2.
Pilisi Krisztina; 16-18 éves fiú A: 4. Király
Gábor; 21-34 éves férfi A: 1. Záborszki Zoltán; 35 év feletti férfi A: 1. Guzorán Attila;
35 év feletti férfi A: 2. Szabó Csaba; 35 év
feletti férfi A: 4. Gábor Miklós

KUMITE (küzdelem):
7-9 éves fiú C kategória: 2. Krasznai
Benjamin; 10-11 éves leány C: 3. Szabó
Zulejka; 12-13 éves fiú B: 1. Borsos Bence; 12-13 éves fiú B: 2. Rizsányi Bálint; 1213 éves fiú A: 2. Nagy Norbert; 12-13 éves
fiú A: 3. Tonács Attila; 14-15 éves leány C:
1. Krasznai Cintia; 14-15 éves fiú B: 1. Ferka Erik; 14-15 éves fiú B: 2. Csutorás Ákos;
14-15 éves fiú B: 3. Ludányi Gergely; 1415 éves leány A: 1. Bede Boglárka; 14-15
éves leány A: 2. Gimes Kinga; 14-15 éves
leány A: 3. Ormosy Réka;14-15 éves leány A: 4. Rácz Krisztina; 14-15 éves fiú A:
3. Illés János; 16-18 éves leány A: 4. Pilisi
Krisztina; 16-18 éves fiú A: 3. Kolman
Zsolt; 16-18 éves fiú A: 4. Pecz Achilles; 35
év feletti férfi A: 1. Guzorán Attila; 35 év

feletti férfi A: 2. Szabó Csaba; 35 év feletti férfi A: 3. Gábor Miklós

CSAPAT KATA (formagyakorlat):
12-13 éves fiú A kategória: 1. Rizsányi Bálint, Nagy Norbert, Tonács Attila; 14-15 éves
vegyes C: 1. Szabó Zulejka, Krasznai Cintia,
Krasznai Benjamin; 14-15 éves fiú B: 2. Borsos Bence, Ludányi Gergely, Ferka Erik; 1415 éves leány A: 3. Ormosy Réka, Gimes
Kinga, Bede Boglárka; 14-15 éves vegyes A:
2. Illés János, Erõs Dávid, Rácz Krisztina; 1618 éves fiú A: 2. Kolman Zsolt, Király Gábor,
Pecz Achilles; 19 év feletti férfi A: 1. Guzorán
Attila, Szabó Csaba, Trelaj István

CSAPAT KUMITE (küzdelem):
12-13 éves fiú A kategória: 3. Rizsányi
Bálint, Nagy Norbert, Tonács Attila; 14-15
éves leány A: 1. Ormosy Réka, Gimes Kinga, Bede Boglárka; 14-15 éves fiú A: 1. Illés János, Erõs Dávid, Ferka Erik; 16-18
éves fiú A: 2. Kolman Zsolt, Király Gábor,
Pecz Achilles; 19 év feletti férfi A: 1. Guzorán Attila, Szabó Csaba, Trelaj István
Az országos verseny után a legeredményesebb paksi kartékák Záborszki Zoltán vezetésével utazhattak a világbajnokságra. A Voujeaucourt-ban rendezett megmérettetésen 85
ország legjobb karatésa szerepelt. A paksi fiatalok francia honban is jól szerepeltek a nagyon erõs mezõnyben: Guzorán Attila ezüst-,
Rizsányi Bálint, Fekete Erik és Ormosi Réka
egy-egy egyéni bronz-, az országos bajnok Illés János, Erõs Dávid és Ferka Erik összeállítású csapatunk is bronzérmet szerzett. Szerkesztõségünk gratulál az országos és a világbajnokságon elért szép sikerekhez! Sipos

az új, elektronikus
képzés

***
1980-ban, még az építkezés időszakában kérdezte a vizsgabiztos:
- Mi a felezési idő és a periódusidő közötti különbség?
A frappáns válasz igen figyelemre méltó:
- A felezési idő az az idő, amely alatt a dolgozó
fizetése felét elveri, a periódusidő két fizetésfelvétel közötti időtartam. Az előbbi igen rövid, az
utóbbit pedig alig lehet kivárni.
***
- Mi a xenon-mérgezés? - kérdezte az egyik műszaki tanár kolléga, a hétfői záróvizsgán.
- Hasonló az alkoholmérgezéshez, csak a reaktor ilyenkor nem tántorog, hanem leng, továbbá hirtelen megállítása esetén meszes gödör
helyett jódgödörbe kerül - vágta ki magát a hétvégén tanulás helyett "elgörbült" szaki.
***
Az egyik legkedvesebb mentőkérdés is már jó
pár éve hangzott el: - Mi a hasonlóság a maghasadás és a tudathasadás között?
A válasz nem ütötte meg a kettes érdemjegyhez szükséges minimumot: - Tulajdonképpen
egy és ugyanaz a folyamat, csak a tudathasadás egészen más.
***
Az alábbi kérdésre adott válaszból kiderül,
hogy az emberi leleményességnek nincs határa:
- Melyek a szabályozható láncreakció jellemzői?
- Nincsenek genetikai következményei.
***
Azért tudunk néha félre is beszélni:
- Mi az a K-befogás?
- Egy rendőrségi akció Budapesten, a Rákóczi
téren.
***
Reaktorkinetika vizsgán: - Mit nevezünk az
üzemanyagrúd hatékonyságának?
- Az aktivitás változása a rúd behatolási hoszszának függvényében. A hétköznapi gyakorlathoz hasonlóan itt is az aktivitás változása annál
nagyobb, mentől nagyobb a behatolás hossza.
***
Korabeli iratokból, személyes tapasztalat és a kollégák elmondásai alapján gyűjtötte: Sipos László

A fõzõklub kirándulása Zalába
A Reform Fõzõklub éves programjában szerepelt egy többnapos kirándulás. Erre október 17. és 19. között
került sor.
zúttal az úti cél Zala megye kevésbé
ismert része volt. A kora reggeli indulás után elsõ megállónk Keszthely
volt. A Festetics kastély parkjában és a város sétálóutcáján sétáltunk. A következõ
megálló Zalaszántón a sztúpa megtekintése volt. Innen Zalaegerszegre mentünk,
a Göcseji Falumúzeumba és a Magyar
Olajipari Múzeumba.
Szállásunk Pákán volt. Ezen helyiség
nevezetessége, hogy Öveges József professzor szülõhelye. Az elsõ nap a bõséges
vadvacsora dödöllével és a helyi borbarát
klub borkóstolójával zárult.
A második nap a szálláshelyen elfogyasztott reggeli után Szlovéniába, Lendvára mentünk. A helyi idegenvezetõ segítségével sétáltunk a belvárosban, felmentünk a várba. Ezután autóbusszal a Lendva környékén lévõ Árpád-házi templomban gyönyörködhettünk. Az orchideákat
nevelõ üvegházban igazi színpompában
volt részünk.
Délután egy pincelátogatáson kóstolhattuk a Lendva környéki borokat és íze-

E

ket. Este a szálláshelyen lakodalmas vacsora várt bennünket a helyi vendéglõs jóvoltából. Vasárnap reggel a zalai ködös
idõben Bázakerettyén, az "olajos házak"
között sétáltunk. Ezután a kistolmácsi tó
mellet elhaladva a Budafai arborétum volt
a következõ megálló.
Itt a gyönyörû õszi napsütésben és természetben sétáltunk. Innen a Vétyemi õs-

bükkös fái jelentettek igazi természeti
szépséget. Az õsbükkösbõl elindulva
megálltunk Kiscsehiben, és volt munkatársunk Rikli Sándorné Edit most elkészült síremlékénél helyeztük el koszorúnkat.
Délután Pákán elfogyasztott bõséges
ebéd után indultunk haza e jól sikerült kirándulást követõen.
Wollner Pál

XIX. Villamosenergia-ipari Teketalálkozó
Tata, 2008.október 10-12.

Az idei évben a verseny rendezõje a
Mavir Zrt. volt. A találkozóra 23 társaság
nevezett, a következõ megoszlásban: 21
nõi csapat, 68 fõ nõi egyéni, 45 férficsapat, 154 férfi egyéni és 66 vegyes páros.
A nagy létszám miatt már pénteken 14
órakor elkezdõdtek a versenyek. A férfi
I-es csapatunk kezdte meg a hosszú „menetelést” Németh Sándor, Kovács András, Szalai János összetételben. A kezdés
jól sikerült, több fordulón keresztül az
élen álltak, de utánuk olyan összetételû
csapatok jöttek, akik a nemzeti bajnokságban is szerepelnek. Ez meghatározta
az egyéni eredmények alakulását is. Ennek ellenére, férfi I-es csapatunk az elõkelõ második helyet szerezte meg, és férfi egyéniben Szalai János harmadik helyezett lett.

További eredményeink: az összetett
csapatverseny második helyezettjei: Sztanóné Körösztös Lívia, Herman Zoltánné,
Gyarmathy Katalin és Kovács András,
Szalai János, Németh Sándor.
Vegyes párosban: második helyezett
Gyarmathy Katalin és Kovács András. Nõi
csapatverseny: I-es csapatunk ötödik, míg
a II-es csapatunk hetedik helyezést ért el.
A férficsapatversenyben a férfi II-es csapatunk a kilencedik lett.
A legjobb nõi és férfi egyéni, akik még
pontszerzõk voltak: Gyarmathy Katalin
és Kovács András a nyolcadik helyen végeztek.
Végül, de nem utolsó sorban a Legeredményesebb Társaság versenyében a második helyen végzett a PA Zrt. csapata.
Supi

