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Energoexpo Debrecen - szeptember 23-25.
z Energoexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítást és Konferenciát elhatározó szakmai szervezetek
és a rendezvényt szervezõ vállalkozás
hat évvel ezelõtt úgy döntött, hogy olyan
integrált energetikai szakmai és marketing fórumot teremt Debrecenben,
mely egy idõben megrendezett konferencia és kiállítás lévén alkalmas egységes képet adni az eddigi hazai és nemzetközi energiaipari tapasztalatokról, alkalmas az új utak kijelölésére, az új
technikai eljárások, eszközök bemutatására, tapasztalatcserére, s nem utolsó
sorban a személyes kapcsolatok ápolására, fejlesztésére.
A háromnapos expo a „Hatékonyság
- Biztonság - Fenntarthatóság - Takarékosság” jegyében zajlott. A nyitóelõadáson, melyet dr. Gordos Péter energetikai
szakállamtitkár tartott a magyar ener-

Rendkívüli közgyûlés
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A Paksi Atomerõmû Zrt.-nél rendkívüli közgyûlés volt szeptember 11én, amelynek két napirendi pontja
volt, nevezetesen az osztalékelõleg
kifizetésérõl és személyi kérdésekrõl döntöttek. A közgyûlés 7,8 milliárd forint osztalékelõleg kifizetésérõl döntött, amelyet a tulajdonosok
részére kell a PA Zrt.-nek kifizetni.
zemélyi kérdésekben az alábbi változások történtek: dr. Molnár Károly elnök május végén lemondott,
mert tárca nélküli miniszterré nevezték
ki. Dr. Gordos Péter államtitkári megbízatást kapott, ezért szintén lemondott igazgatósági tagságáról. Továbbá a közgyûlés
visszahívta az igazgatóságból Szántó Istvánt, és három új igazgatósági tagot választott.
Dr. Szentpétery Emesét, a Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
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giapolitika aktuális kérdéseirõl, többek
között szólt a növekvõ ár- és importfüggõség problémájáról, és felhívta a figyelmet a hazai energiaforrások kiaknázásának fontosságára. A nyitó plenáris
ülés után a szakemberek több szekció
munkájában vehettek részt.
Az erõmû-beruházások szekciójában
dr. Katona Tamás, a PA Zrt. tudományos
tanácsadója olyan meggyõzõen, tényekkel alátámasztva beszélt a nukleáris
energia magyarországi jövõjérõl, hogy a
jelenlévõ beruházók is pozitívan reagáltak az elhangzottakra.
A Fõnix csarnoki rendezvényen 62
energetikai cég képviseltette magát és
közel 2000 szakember cserélt tapasztalatot. Megjelent minden nagyobb létesülendõ erõmûprojekt gazdája.
A rendszerirányítók találkozóján a
Mavir Zrt. mellett részt vettek Románia,
Szlovákia, Lengyelország és Ausztria
képviselõi is.

fõosztályvezetõ-helyettesét, aki a Magyar
Energia Hivatal jelöltje. Gerse Lajost, az
MVM Zrt. Kereskedelmi és Koordinációs

Osztályának a vezetõjét, valamint Pónya
József nyugalmazott vezérigazgatót, akit
a közgyûlést követõ igazgatósági ülésen

az Igazgatóság elnökévé választottak. Az
igazgatósági ülést követõen Pónya József
elnök és Mittler István kommunikációs
fõosztályvezetõ sajtótájékoztatót tartott a
regionális média részére. A sajtótájékoztatón Mittler István a fent leírtakról tájékoztatta a sajtó képviselõit, majd átadta a
szót Pónya Józsefnek.
- P. J. A mai ülés volt az utolsó esélyem,
hogy nem választanak meg, de mégis sikerült. Én is magamra szavaztam, tehát
ez azt jelenti, elfogadtam a kihívást, innen
kezdve nincs nyafogás. Nagyon jó sorom
volt eddig, sajnáltam föladni, de vállaltam és csinálni fogom.
A szemléletem maradt a régi, ma sem
látok mást mint az erõmûvet. Ez a dolgunk, ezt kell szolgálni, nem nagyon érdekel, hogy körülöttünk milyen világ van.
Az erõmû nem marxista alapokon épült,
és nem kapitalista közgazdaságtan szerint, hanem szigorúan fizikai törvényekre alapozva.
Folytatás a 2. oldalon.

Aláírták az új mátrai erõmû projektszerzõdését
A hazai lignitvagyonra alapozott világszínvonalú nagyerõmû épül Magyarországon, melynek projektszerzõdését Mártha Imre, az MVM Zrt. vezérigazgatója, Valaska József, a német
RWE-EnBW konzorcium többségi tulajdonában lévõ Mátrai Erõmû Zrt.
Igazgatóságának elnöke, valamint
Heiko Unser, az igazgatóság tagja írt
alá szeptember 30-án Budapesten.
z új, 400 megawatt kapacitású lignittüzelésû blokkot megvalósító
projekttársaság vegyesvállalati
szerzõdés szerint Visontán, a mátrai és
a bükki lignitvagyonra alapozott új erõmûvet létesítõ, Mátrai Villamos Mûvek
Termelõ (MVMT) Zrt.-ben a Magyar Villamos Mûvek (MVM) Zrt. 74,9 százalék,
míg a Mátrai Erõmû Zrt. 25,1 százalékos
tulajdoni aránnyal rendelkezik. A beruházás értéke mintegy 200 milliárd forint
és az új blokk várhatóan 2015 második
felében fog üzembe lépni. A projekt finanszírozása az elõzetes tervek szerint
20 százalékban saját forrásból, 80 százalékban bankhitelbõl történik, a beruházás a tulajdonosok üzleti kockázatára
épül, nem igényel állami garanciavállalást és egyéb állami forrást. A negyven
éves üzemidõre tervezett erõmû beruházásának megtérülése 25 év.
A mátrai erõmû jelenleg is a paksi
atomerõmû után a második legolcsóbb
hazai áramtermelõ, s az új blokk is hasonló árszintem fog villamos energiát elõállítani. A lignitbázisú áramtermeléssel így
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egyrészt csökkenteni tudjuk gázfüggõségünket, másrészt hozzájárulunk a CO2 kibocsátás csökkentéséhez - hangsúlyozta
Mártha Imre az aláírást követõen. Valaska József ehhez kapcsolódva elmondta,
hogy a hazai lignitvagyon legalább 120
évre elegendõ, valamint legalább ennyire
lényeges, hogy ennek a hõ ára negyede,
mint a gáznak, így még a CO2 kvóta megvásárlásának az árát figyelembe véve is
olcsóbban tud termelni, mint a gázerõmûvek.
Az új erõmû létesítése egyben összhangban van hazánk klímapolitikai célkitûzéseivel és része Magyarországnak
a széndioxid-kibocsátás csökkentése érdekében teendõ intézkedéseinek. Az új,
nagy hatásfokú és egységteljesítményû
blokk mûködésével javul a teljes hazai
erõmûpark összhatásfoka is, ezáltal a
mindenkori villamosenergia-igény kielégítése mellett csökken a környezet
terhelése és az ország primer energiahordozó-felhasználása. Az erõmû üzembe lépése jelentõsen javítja Magyarország jelenlegi környezeti állapotát is,
mert az új blokk belépésével a mátrai
erõmû jelenlegi fajlagos CO2 kibocsátása (1 kilowattóra megtermelt energiához tartozó kibocsátás) több mint 20
százalékkal csökken. A 42 százalékos
hatásfokú új blokk nem bocsát ki több
széndioxidot, mint az erõmûben jelenleg még üzemelõ két 100 megawattos 40 éves és csupán 26 százalékos hatásfokú blokk -, melyek helyébe fog lépni
2015 második felében.
Folytatás a 2. oldalon.
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Pakson minden
feltétel adott
új blokkok építésére

Bátaapáti kaput nyitott

Állami tulajdonban
kell tartani az MVM-et
Mindent meg kell tennünk, hogy legyen
egy erős nemzeti energiatársaságunk,
amely regionálisan is jelentős. Ez ma a
Magyar Villamos Művek (MVM), melyet
az ellátás biztonsága miatt egyben és
többségi állami tulajdonban kell tartanunk. Az MVM esetében ez 75+1 százalékos, a Mavirnál pedig legalább
50+1 százalékos állami tulajdont jelent - hangsúlyozta Podolák György, a
parlament gazdasági bizottságának
vezetője október 3-án Budapesten, a
Magyar Atomfórum Egyesület szemináriumán.
Podolák György azt is elmondta, hogy
az MVM-mel kapcsolatos vélemény a
gazdasági bizottság álláspontja, azt
pedig, hogy a Mavir az MVM részeként
vagy más konstrukcióban maradjon az
állam többségi tulajdonában, egy későbbi döntés eredménye lesz. Az energiahelyzetről szólva többek között elmondta, hogy a magyarországi erőművek átlagéletkora közel 20 év, öt évnél
fiatalabb áramtermelő berendezés pedig alig 5 százalékot képvisel az erőműparkban, ezek is a kisebb teljesítményű kapcsolt energiatermelők. A következő 10-15 évben mintegy 4000 megawatt kapacitáscsökkenéssel kell
számolni, míg a növekvő energiaigény
miatt további 2500 megawatt új kapacitásra lesz szükség, ami együttesen
6500 megawatt kapacitás létesítését
igényli. Podolák György szerint mivel a
termelés szerkezetében jelentős változásra nem számíthatunk, csak a megújulóknál lehet némi növekedés, továbbra is jelentős marad az atomenergia részaránya, ezért alapvető a paksi
atomerőmű üzemidő-hosszabbítása
mellett, hogy mielőbb döntés szülessen új blokk vagy blokkok építéséről.
Podolák szerint az áprilisban elfogadott energiastratégia erre vonatkozóan
meghatározta a kormány feladatát, így
várhatóan jövő tavasszal a T. Ház elé
kerülhet a létesítésre vonatkozó előterjesztés.
Elkészült az atomerőmű plusz 20
éves időtartamra vonatkozó üzemidő-hosszabbítási programja, melynek jelenleg egy végső kontrollja folyik, ezt követően legkésőbb decemberben beadják az Országos Atomenergia-hivatalba - mondta előadásában Kovács József vezérigazgató.
Ezzel együtt folyik a meglévő blokkok
teljesítménynövelése is. Két blokkon
már elérték a 108 százalékos teljesítményt, a másik két blokkon pedig jövőre fejeződik be a program. Ez azt jelenti, hogy 200 megawattal növekszik az erőmű kapacitása, mégpedig
3,5 milliárd forintos beruházással,
ami az összes számba vehető megoldás közül a legolcsóbb. Kovács József jelezte azt is, hogy megvizsgálták
az új blokkok építésének lehetőségét
is, s eszerint minden műszaki és személyi feltétel adott Pakson arra, hogy
egy vagy két 1000 megawattos blokkot építsenek. Sürgős a döntés, mert
amennyiben megszületik az erre vonatkozó politikai elhatározás, 6 éves
engedélyezési és pályáztatási, valamint ugyancsak 6 éves építési idővel
lehet számolni. Egy 1000 megawattos modern blokk mai áron 3,5 milliárd eurós beruházást jelent.
Herczog Edit EP-képviselő arról beszélt, hogy a világ népességének kétharmada él abban a harminc országban, ahol nukleáris programot valósítanak meg, és jelentősen megváltozott
az uniós országokban is az atomenergia megítélése. Bulgáriában, Finnországban és Franciaországban épül az
új erőmű, az új tagállamok hozzáállása
egyértelműen pozitív, több ország tervezi atomerőmű építését, jelentős változás látható Angliában, Olaszországban és Portugáliában is.
Mayer György

Rendkívüli
közgyûlés
Folytatás az 1. oldalról.
a is azt vallom, hogy minden megmozdulásunkkal az erõmûvet kell szolgálnunk, amelynek két fontos feladata
van. Az elsõ, hogy villamos energiát termeljen, valamint az, hogy ezt minél olcsóbban és
gazdaságosabban tegye. Nem véletlenül hagytam ki a biztonságot, mert én nem nagyon
szeretem ezt a szót, mert ezzel akkor is élnek,
akkor is használják, amikor nincs rend a területen. Én biztonságról akkor beszélek, amikor az erõmûben rend van. Az erõmû viszont
csak akkor üzemelhet, ha rend van. Az erõmûben a rend nem azt jelenti, hogy egyik helyen
rend van, a másikon nincs, a harmadik helyen
ismét van. A rendnek egyenletesen kell jelen
lennie a fejekben, az erõmûben és annak környezetében is, és akkor mûködik jól a biztonság is.
Ezt az erõmûvet nem differenciál egyenletekkel kell ellenõrizni. Ezt valaki már kiszámolta, megépítette, következésképpen az embereken múlik kizárólag az, hogy hogyan mûködik. Nagyon ügyelnünk kell arra, hogy az
üzemeltetõk kellõ alázattal és tisztelettel legyenek ezen technika iránt, ismerjék azt, mert bizonyos mértékig ezt igényli is az erõmû, és ezt
az igényt nem lehet nagyvonalúan kezelni.
Semmi más célom nincs mint az, hogy a régi
gondolkodásomból – amely a tapasztalatokra
épül – a jót átadjam a menedzsmentnek. Ami
nem volt sikeres azt is elmondom nekik, hogy
azt már ne ismételjék meg. Semmi sem változott, akármilyen világ is vesz körbe bennünket, az erõmû ugyan az, ami ezelõtt volt. Az
emberi tulajdonságok most is ugyanolyanok,
mint voltak, legfeljebb az elnevezésük más.
Elõfordulhat, hogy valaki azt mondja: korszerûsödött a világ az alatt a 17 év alatt, amióta én már nyugdíjban vagyok. Az ember
nem korszerûsödött, és az erõmû technikailag, technológiailag is ugyanaz. Az, hogy
egyes elemei már korszerûbb irányítástechnikával üzemelnek, ez változhatott, illetve
ennyiben változott. Ez az én gondolkodásom.
Az újságírók megkérdezték, mennyire
kíván beleszólni az erõmû napi dolgaiba?
-P.J. Egy bajom van, hogy ezt a posztot hivatalnokként gyönyörûen csinálják, ezt látom sok helyen. Megvannak a gyûlések,
hozzászólások, határozat, majd jó napot,
egy hónap múlva visszajövök.
A múltamnál fogva én ezt ilyen formában
nem tudom megtenni, illetve a formulát betartom, mert ez a rend. De a fejemben vannak
olyan dolgok, amelyeket szóvá kell tennem.
Nem lehetek olyan mint aki máshonnan jött
ide, hiszen itt élek és mindent szeretnék megbeszélni a menedzsmenttel, de felelõsséget
nem akarok átvenni senkitõl. Van egy hatásköröm, amit nem lehet átlépni, de nem is akarok.
Együtt akarok dolgozni a menedzsmenttel, szóértés alapján, hiszen szóból ért az ember.
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Röpke húsz éve annak, amikor
1989. május 7-én az ófalui focipályán „Paksi hapsik kalandjai Ófalun” és hasonló stílusú transzparensek alatt gyülekeztek az ófalui
hulladéktároló építése ellen tiltakozók.
úsz, kétségekben eltelt év után
2008. október 6-án ünnepélyesen
átadták Bátaapátiban a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló felszíni létesítményeit.
Kétségekben, mondom, mert a szakemberek bár legjobb tudásuk szerint végezték feladataikat, mégsem lehettek biztosak abban, hogy beérik munkájuk gyümölcse.
Az átadási ünnepségre több százan jöttek el, kutatók, tervezõk, építõk és építtetõk, mind azon személyek és intézményi képviselõk, akik részt vettek ennek
a világszínvonalú létesítménynek a megalkotásában. Az õ munkájukat köszönte
meg dr. Hegyháti József, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kft. ügyvezetõ igazgatója.
Dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a tudomány szószólója volt, hiszen egy hatalmas ívet vázolt fel Prométheusztól a Marslakókig
szemléltetve, milyen nem könnyû utat
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kell bejárnia a mindig újat keresõknek.
A tudomány és a technika mai állása szerinti legmodernebb létesítményként minõsítette a tárolót.
Dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia-hivatal fõigazgatója szûk keresztmetszetben, de felvillantotta a két évtized
fontosabb állomásait. Autentikusan te-

hette ezt, hiszen õ is végigjárta azt az
utat, amelynek végén megnyílhatott a tároló.
A szokásos szalag átvágás után bemutatták a résztvevõknek, hogyan történik
majd az atomerõmûbõl érkezõ hulladéktároló hordók elhelyezése az ideiglenes
tárolóba.

Megyei vállalkozók találkozója
tödik alkalommal rendezték meg a
szekszárdi Lobbi Partit a Csapó Dániel Mezõgazdasági Szakközépiskola és Kollégium õsparkjában. Az idén
már az idõjárás is kegyesebb volt a rendezvényhez, mert belátta, ilyen komoly
programot nem illik megzavarni. Így vélekedett Horváth István, Szekszárd város
polgármestere megnyitó beszédében. A
polgármester köszöntõjében hangsúlyozta a vállalkozók összefogásának szükségességét és fontosságát, amelynek legnagyobb hasznáta a megye fejlõdésén túl
maga a lakosság élvezné.
A megnyitó másik szónoka Süli János, a PA Zrt. üzemeltetési igazgatója
volt, aki szintén az összefogásról, az
egymás tevékenységét segítõ magatartás fontosságáról mondott néhány gondolatot. Arra kérte a jelenlévõket, támogassák az erõmû bõvítésének tervét,
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Mátrai erõmû
projektszerzõdés
mert ez az ország villamos energia
szükségletének problémamentes megoldását jelenti.

A találkozó alaphangulatát a Muslinca
Kórus adta meg, akik késõ délutánig
fenntartották a kellemes légkört.

Foratom/Atomfórum megbeszélés volt Budapesten A brüsszeli székhelyű FORATOM Új Tagállamok Munkacsoportja október 2-án tartotta soros ülését Budapesten. Másnap a Magyar Atomfórum Egyesülettel közösen tartott szemináriumon Podolák György,
az országgyűlés gazdasági és informatikai bizottságának elnöke, Kovács József, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója, Herczog Edit, az Európai
Parlament képviselője, valamint az Európai Nukleáris Energia Fórum jogi és szabályozási csoportja részéről Sebastien Lawson tartott előadást az
atomenergia helyzetéről, jövőjéről. A rendezvényekről részletesebben beszámolunk a következő számunkban.

Folytatás az 1. oldalról.
z új létesítmény kedvezõ környezeti
hatásainak egyik további fontos eleme, hogy az alkalmazott világszínvonalú technológiának köszönhetõen képes
lesz mintegy 10 százalékban (egyéb módon
nem hasznosítható) biomassza eltüzelésére
is. Az új blokk úgy létesül, hogy a késõbbiekben kiegészíthetõ lesz a CO2 elnyelõ technológiával is.
Az aláírt megállapodás mintegy 40 évre
szóló együttmûködés kereteit teremti meg az
állami tulajdonú MVM és a mátrai erõmû között. A feladatok megosztása során a létesítés
és az áram piacra vitele az MVM felelõssége,
míg a mátrai erõmû a tüzelõanyag-ellátást és
az erõmû üzemeltetését biztosítja. A projekt
elõnye, hogy a hazai energiahordozóval megtermelt villamos energia ára alapvetõen nem
a világpiaci nyersanyag árak mozgásától, hanem a kitermelés költségeitõl függ, így hosszú
távon is kiszámítható lesz a villamosenergiatermelés önköltsége. Az új blokk méretére jellemzõ, hogy önmagában biztosítja a hazai háztartási villamosenergia-felhasználás mintegy
ötödét. Az építés idõszakában - 2010-2015. között - kétezer új munkahely jön létre, s a blokk
a tervek szerint 2015 második felében kezdi
meg kereskedelmi üzemét, ezt követõen a lignit bázisú villamosenergia-termelés megtartja az energiapolitika elvárásainak megfelelõen jelenlegi 15 százalékos piaci részarányát.
Mayer György
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Szlovák polgármesterek látogatása
Pontosabban polgármesterek, a polgármesteri szövetség vezetõi és
atomerõmûves szakemberek - összesen 13 fõ - tettek látogatást erõmûvünkben szeptember 18-án.
Bohunicei Atomerõmû körüli települések tisztségviselõibõl álló Polgári Információs Bizottság kezdeményezte a látogatást annak érdekében,
hogy továbbra is élõ maradjon a több éve
meglévõ kapcsolat a magyar társszervezettel. A szakmai koordinációra vonatkozó felkérést Róbert Holy úr, a Bohunicei
és a Mochovcei Atomerõmû szóvivõje juttatta el hozzám. Dohóczki Csabát kértem
meg, hogy vegye fel a kapcsolatot a Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás (TEIT) vezetõjével, Török Gusztáv úrral a magyar konzultációs tagok kijelölésére. A magyar-szlovák-angol nyelvi kavalkád megnyugtató rendezésében Kristó
Réka és Jana Oveèková kollégák voltak
segítségünkre.
Vendégeink megérkezése után Süli János igazgató úr és Mittler István fõosztályvezetõ úr adott tájékoztatást a részvénytársaság aktuális mûszaki állapotáról és
terveirõl, illetve a kommunikációs tevékenységrõl és térségi kapcsolatokról. Számos kérdés érkezett az üzemidõ-hosszabbítás, a teljesítménynövelés és radioaktív
hulladékok elhelyezése témakörében, de
kifejezett érdeklõdést tanúsítottak a résztvevõk az új blokkok építésének lehetõségeivel, annak finanszírozásával és az
MVM Zrt. esetleges tõzsdei megjelenésével kapcsolatban is. A megfelelõ tájékozottság nem volt véletlen, hiszen vendégeink között köszönthettük Róbert Guniš
urat (az atomerõmû igazgatója), Alena
Jelušová asszonyt (a társulás vezetõje) és
Peter Ryška urat (Jaslovske Bohunice polgármestere), így a közös gondolkodás és
érdeklõdés alapjai biztosítva voltak. Ha
jól számoltam, öt „utolsó kérdés” hangzott
el, de végül be kellett rekesztenünk az elsõ szekciót, mert sort kellett kerítenünk
az erõmûlátogatásra is. A vendégek egy
„ismerõs” erõmûbe jutottak, hiszen a fõbb
technológiai és építészeti elemek nagyon
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hasonlóak az otthoni látnivalókhoz. Az
üzemi területen Süli igazgató úr és jómagam igyekeztünk megválaszolni a nagyszámú kérdést. Még arra is jutott idõ,
hogy a busszal egy rövid kitérõt tegyünk
a KKÁT felé.
Az ebédre megérkezett a TEIT-et képviselõ ötfõs delegáció. Kalocsa, Ordas, Foktõ, Dunaszentbenedek és Gerjen választott
vezetõinek bemutatása már itt megtörtént, az érdemi konzultációra újra a TLKba invitáltuk a már kibõvült társaságot.

Török Gusztáv úr mutatta be a társulást és
annak tevékenységét a megalakulástól
napjainkig. Természetesen szóba került
az ellenõrzõ tevékenység, az információcsere megvalósítása, az atomtörvény vonatkozó passzusai, a támogatási rendszer,
a Nyílt napok és egyéb rendezvények szerepe, a szakmai látogatások rendszere.
Vendégeink most sem lankadtak, a beszámolót számos kérdés követte. A találkozó
végen a felek kinyilvánították szándékukat a további együttmûködésre és az Eu-

rópai Unió megfelelõ szakirányú szervezeteiben való egységes fellépésre.
A kifejezetten erõmûves beszélgetések
során megtudtuk, hogy Bohunicében 11
szlovák korona/kWh körüli áron tudják
eladni a megtermelt villamos energiát.
Természetesen szóba került az EU-csatlakozásáért feláldozott két VVER-V230
típusú blokk hiánya és a mochovcei
3. és 4. blokk mielõbbi befejezésének szükségessége is.
Varga József

Hong Kong és Kína nukleáris és gázipari
megállapodást írt alá
A két partner üzleti megállapodása
eredményeként a déli nagyváros azt
reméli, hogy csökkenteni tudja a
környezetet érõ szennyezést, illetve a
- különben ellentmondásosnak ítélt
- cseppfolyósított gázt fogadó terminálok szükségességét.
megállapodás azt célozza meg, hogy
a következõ két évtizedben mind
földgázból, mind nukleáris energiából folyamatos ellátást kapjon a város,
megpróbálva így csökkenteni az olajtüzelésû erõmûvektõl való függést - áll a kiadott nyilatkozatban.
Az anyaországból (igazából szárazföld
a korrekt fordítás, és Kína mindig ezt
használja magára nézve különleges státuszú területeitõl való megkülönböztetésére) származó tiszta energia nagymértékben csökkenteni fogja annak szükségét,
hogy Hong Kong földgáztüzelésû erõmûvet építsen saját területén. Az energiatermelõ cégek tõkebefektetésében megnyilvánuló megtakarítás pedig hozzájárul
majd a villamos energia árának csökkentéséhez is. Hong Kong városa szintén profitál az üzlet által, mivel javul a levegõ
minõsége az elmaradó energetikai eredetû kibocsátások miatt.
A földgáz szállítására vonatkozó húszéves egyezmény Kína harmadik legnagyobb olajvállalatával (CNOOC Group)
jön így létre, míg a villamos a szomszédos
Guangdong provinciából érkezik, ahol
atomerõmûvek üzemelnek. Megvalósíthatósági tanulmányt is szándékoznak készíteni arra a lehetõségre is, hogy KözépÁzsiából származó földgáz szállításához
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alkalmas csõvezetéket és gázfogadó állomást építsenek Kína területén. Az egyezményt Hong Kongban írta alá Donald
Tsang helyi energetikai vezetõ és Zhang
Goubao, Kína legmagasabb szintû energetikai képviselõje. A memorandum azt
is tartalmazza, hogy a késõbbiekben Kína garantálni fogja a mostani szintû szállítási mennyiséget.
A város jelenleg elsõsorban széntüzelésû erõmûvekbõl fedezi energiaszükségletét, ezek pedig a térség legnagyobb
szennyezõi. A várost számos kritika éri,
miszerint nem tesz eleget a szmog csökkentéséért (bár ennek nagy része a határ
túloldaláról érkezik), és így tovább nõnek
azok az aggodalmak, amelyek szerint a
város elveszítheti vonzerejét a tehetséges
nemzetközi szakemberek odaáramlása
irányában. Bonyolítja az ügyet, hogy a Kínai Világítási és Elektromos Társaság egy
gázfogadó terminál felépítését szorgalmazza Hong Kong egyik szigetén, de a
helyi környezetvédõk támadják a tervet a
vadvilág lehetséges sérülése miatt.

Irán és Nigéria békés célú
nukleáris együttmûködése
Egy iráni kereskedelmi delegáció jelentette be azt a Nigériával kötött megállapodást, amelynek alapján megosztják nukleáris technológiai tapasztalataikat Nigériával. Az egyezmény célja,
hogy segítséget nyújtsanak Afrika harmadik legnagyobb olajtermelõjének
nyomorúságos energiatermelési gondjainak megoldásához. Mindkét ország
hivatalos képviselõi hangsúlyozták,
hogy az egyezmény csak az atomener-

gia békés célú felhasználását szorgalmazza.
Irán jelenleg az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankciói alatt áll, mivel dacolva
azokkal (a nyugati kétkedõk szerint) nem
állította le az atomfegyverhez szükséges
urándúsítást. Irán ragaszkodik azon álláspontjához, hogy a reaktorokat villamos
energia elõállítására akarja üzemben tartani. Az orosz segítséggel épülõ, 1000
MW kapacitású elsõ reaktor építése lassan befejezõdik Busher térségében, indítása a következõ év elején várható. A teheráni rezsim 2021-ig további hat atomerõmû építését tervezi. Mohammed Ali
Zeyghami, az iráni delegáció kereskedelmi vezetõje úgy nyilatkozott, hogy Iránnak jogában áll megosztani nukleáris tapasztalatait Nigériával. Hozzátette: az olaj
és más fosszilis üzemanyagok egy napon
elfogynak, és emiatt döntõ fontosságú
más energiaforrások fejlesztése. Senki
és sehol nem korlátozhatja a tudás felhasználását a világon - mondta még
Zeyghami úr.
A megállapodás részletei nem kerültek
napvilágra, így egyelõre nem tiszta, hogy
milyen technológiákat ad át Nigériának
Irán. Nigéria jelenleg semmilyen atomenergia-programmal nem rendelkezik. Tijanni
Kaura, Nigéria külügyminisztériumának
vezetõ hivatalnoka azt mondta, hogy az
egyezmény csak a békés célok ügyére koncentrál. Senki ne tekintse azt egy olyan
szándéknak, miszerint Afrika legnagyobb
lélekszámú országa atomfegyver gyártását
szándékozik beindítani. El kell kerülni a
félreértéseket az energiatermelésre történõ
felhasználás és a fegyvergyártás között tette még hozzá az illetékes.

Nigéria Afrika legnagyobb kõolaj-kitermelõje, de az energiaszektorban fellelhetõ hanyagság és korrupció odáig vezetett,
hogy az ország szinte képtelen a nyersolajat üzemanyaggá finomítni, és így erõmûveit azzal ellátni. A 140 milliós lakosság
naponta csupán néhány órán keresztül
kap államilag szolgáltatott villamos energiát, ezen kívül a csak költséges dízelgenerátorokkal termelhetõ saját célra a villany. A kormány az energiarendszer fogyatékosságait ítélte az ország fejlõdése
szempontjából a legnagyobb gátnak. Hivatalos források szerint az ország az
1999-es polgári hatalomátvétel óta 10 milliárd USD-t költött az energiaszektorra,
de a termelés azóta is stagnál. Bár Irán
még nagyobb olajtermelõ, gazdasága
szintén vergõdik. A teheráni kormány
ezért sürgeti atomerõmûvek építését addig az idõszakig, míg olajmezõi ki nem
merülnek.
Az USA korábban ellenezte Oroszország részvételét az iráni nukleáris programban. Azóta a két ország egyezségre
jutott abban, hogy pontosan az orosz
üzemanyag-szállítmányok teszik feleslegessé Irán számára a dúsítási program folytatását. Irán természetesen
visszautasította az urándúsítás feladását. Nyilatkozatuk szerint a hazai termelés azért szükséges, hogy fedezzék a
Darkhovin város környékére tervezett,
300 MW teljesítményû atomerõmû igényeit. A hivatalos sajtóügynökség jelentése szerint az ország hozzákezdett egy
másik, 360 MW teljesítményû atomerõmû tervezéséhez is.
Forrás: NEISmartBrief
Varga József

Kamarai látogatás a
TETT-re kész Bátaszéken
A Tolna Megyei Mérnöki Kamara vezetősége
szeptember 19-én ismerkedett Bátaszékkel.
Bognár Jenő polgármester, Adorjáni Márta, az
Építési és Városüzemeltetési Iroda vezetője és
Partiné Harcsa Magdolna, a művelődési ház
munkatársa tájékoztatást adtak településük
történetéről az eddigi eredményeikről és a fejlesztési terveikről. Ezt követően a helyszíneken
tekinthettük meg a város nevezetességeit, valamint az új mérnöki-építészeti alkotásokat: a
tájházat, a romkertet, a katolikus templomot,
a tanuszodát és az Alisca-Bau Kft. telephelyét.
"Méltán vagyunk büszkék belföldi és külhoni
kapcsolatainkra, az Alisca-Bau Kft. által épített
és 15 év alatt törlesztendő tanuszodánkra, a
tanácskozás helyszínét biztosító tájházra és arra, hogy a várost elkerülik a politikában tapasztalható viharok. Itt békében megférnek a svábok, székelyek, felvidékiek, cigányok és magyarok" - tájékoztatott bennünket Bognár Jenő
polgármester, aki vállalta, hogy otthont ad egy
kihelyezett elnökségi ülésnek. Megtudtuk, külhoni segítséggel ötven napelemet telepítettek
a tanuszoda tetején, mely létesítményt a helyi
egyesületi tagok és a fiatalok ingyen használhatják. A közelmúltban egymilliárd forintot
nyertek pályázaton, melyhez illesztve a kétszáz
milliós saját részt, jelentős fejlesztéseket tudnak megvalósítani a helyi gimnázium épületében és az általános iskolákban is. A település
vezetése kezdetektől fogva korrekt partnerként
támogatja a kis és közepes aktivitású nukleáris
hulladékok tárolójának Mórágy és Bátaapáti
közötti területen történő építését, valamint az
ellenőrzési rendszer kiépítését. A lakosság részéről az információhiányból adódó kezdeti félelmeket sikerül szakszerű módon kezelni a Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás
(TETT) keretén belül. A közvélemény-kutatások
tapasztalatai mutatják, az elmúlt években folytatott kommunikációs munka eredményes
volt. Az itt élők többsége tudja, eddig mi történt
a lakóhelyük közelében, tisztában vannak az elvégzett munkákkal és világos képük van a folytatás jelentősebb feladatairól.

Adorjáni Márta révén megismerhettük Bátaszék részletes történelmét, a város eddigi
eredményeit és tervezett fejlesztéseket. A hétezer lakosú Bátaszék megyénk délkeleti részén, a Dunát kísérő ártér és a Mecsekhez
kapcsolódó szőlővel beültetett dombvidék vonulata között jelentős közlekedési csomópontban fekszik. A település első írásos említése az
1142-ből a cikádori apátság alapító leveléből
való. A ciszterciek II. Géza uralkodása idején
települnek a mai kisváros területére, felépítve
itt a magyarországi ciszterci rend első kolostorát. 1441-ben Ulászló király adománylevele
már mezővárosként említi Bátaszéket. A török
pusztítás, a hódoltság megszűntével újraéledő
mezőváros az új birtokosok által idetelepített
nagyszámú német telepes munkája nyomán
megyénk egyik legjelentősebb településévé
válik. A gazdasági és szellemi életében törést a
II. világháború, majd az azt követő sváb lakosság kitelepítése, valamint a felvidéki magyarok, székelyek betelepítése okozott. Ez a többfelől érkezett lakosság ma már egységben él.
Az 1995-ben újból városi rangot kapott
Bátaszék ma is központi szerepet tölt be a térségben, melyet a kiépült középfokú intézményrendszere alapoz meg.
A tanácskozás után Partiné Harcsa Magdolna mutatta meg a tájház bemutatótermeit.
Városnézésünk első állomása a romkert,
majd a katolikus templom volt. Ezt követően
felkerestük a város büszkeségét a modern
és impozáns tanuszodát és az azt építő
Alisca-Bau Kft. telephelyét. Legvégül a szőlőhegyre, a Werner pincészetbe vezetett
utunk, ahol nemcsak finom ebédre és borkóstolóra, hanem az Alisca-Bau Kft. műszaki igazgatójával folytatott kötetlen eszmecserére is volt lehetőség. A jól sikerült
bátaszéki program elérte célját: sok új információval és élménnyel lettünk gazdagabbak, valamint bővíteni tudjuk a szakmai
együttműködést.
Sipos László
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Rembrandt bibliai
témájú rézkarcai
Különleges tárlatnak ad otthont a paksi Városi
Művelődési Központ: Rembrandt bibliai tárgyú
rézkarcaiból nyílik kiállítás. Az Oltalom Alapítvány gyűjteményéből összeállított, 1 : 1-es méretarányú másolatokból álló mozgótárlat
2006-ban, a nagy holland mester születésének 400. évfordulóján indult útjára dr.
Reisinger János irodalomtörténész gondozásában. Jelenleg Tolna megye településeit járja.
Rembrandt a világ egyik legismertebb festője
és a 17. századi holland művészet egyik legjelentősebb alakja. Mintegy 600 festményt, 300
metszetet és 2000 rajzot alkotott. Számos önarckép is fűződik a nevéhez. Munkáinak egyik
fő jellegzetessége a drámai, igen életszerű jelenet, amelyből hiányzik az az erőltetett hivatalosság, ami a kortársak alkotásait gyakran jellemzi. Szintén kiemelhető az érzékenység, amellyel
az embereket, az arcokat ábrázolta.
A nagy holland mester minden idők legkiválóbb
bibliai festője és illusztrátora is volt. Rajzaival,
rézkarcaival, lavírozott tusrajzaival és olajfestményeivel szinte az egész Szentírást feldolgozta. Életművének vezérmotívuma azonban kétségtelenül a tékozló fiú krisztusi példázata. Harmincévesen éppúgy ehhez nyúlt, mint a halála
előtti évben, amikor híres - ma az Ermitázsban
látható - olajfestményét megalkotta.
A most kiállítandó mintegy harminc rézkarc
eredetijeit a világ legnagyobb múzeumaiban
őrzik. A tárlat megtekinthető október 31. és
november 12. között. Megnyitó előadás: október 31. 18.00 óra.
Prancz Zoltán

A tékozló fiú hazatérése

Szép korúak
hete
2008. szeptember 29. és október 3.
között Pakson, a Városi Mûvelõdési
Központban rendezték meg a "Szép korúak hetét".
Gazdag programok várták az érdeklõdõket. Szeptember 29-én és 30-án
vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-méréseket lehetett végeztetni: Kisné Karmacsi Rita és Paróczai
Katalin, a Berlin-Chemie/A. Menarini
Kft. munkatársaival. Az érdeklõdõk diabetes életmód-tanácsadást kérhettek.
A panaszokkal rendelkezõk prosztataszûrését dr. Szabó Attila, a szekszárdi Balassa János Kórház urulógus
szakorvosa végezte. Reumatológiai vizsgálatokkal dr. Schöbel Tímea és dr.
Palotás Kinga foglalkozott. Magnapresskezelést, tanácsadást Salvia méregtelenítõ és mérési rendszerre Molnár Imréné adott. Vargáné Imre Anna Biotron
lámpa kezeléseket végzett.
Október 2-án az ATOM-MED Orvosi
Rendelõ közremûködésével dr. Ótos
Miklós fõorvos ingyenes EKG-vizsgálatot folytatott. A vizsgálatok és szûrések
ingyenesek voltak.
Az orvosi vizsgálatokat, tanácsadást
és szûréseket több száz nyugdíjas vette
igénybe.
Wollner Pál

A Paksi FC szeptembere

Kalocsai
Paprika Napok
öbb évtizede a kalocsai paprikát termelõ, feldolgozó és fûszerként használó emberek megbecsülésének rendezvénye, a Kalocsai Paprika Napok.
Ennek keretén belül 2008. szeptember
20-án, XII. alkalommal tartották meg a paprikás ételek fõzõversenyét. Bár az idõjárás
nem fogadta kegyeibe a résztvevõket, mégis a jó hangulat felmelegítette az embereket.
Az atomerõmû Karbantartási Fõosztály
csapata, Aranyiné Czetli Judit vezetésével
már harmadik alkalommal vett részt ezen
a híres rendezvényen és mindig sikerült
valamilyen értékes díjjal hazatérniük.
A csapat csukapörköltet fõzött kapros
nokedlivel, és elnyerte Kalocsa város önkormányzatának különdíját, és az ezzel
járó gyönyörû kalocsai porcelán vázát.
Elkísérte õket a paksi Vetõvirág Hagyományõrzõ együttes, akik délelõtt a csapat
mellett citerajátékukkal szórakoztatták a
közönséget, délután pedig a nagyszínpadon kaptak helyet egy rövid fellépés erejéig, ahol igen nagy sikert arattak.
A fõzõversenyen az erõmû egyik civil
szervezete, a paksi Reform Fõzõ Klub is
részt vett, és szintén nagyon eredményesen szerepelt, hiszen a Magyar Gasztronómiai Szövetség "Legkiválóbb halételek"
díját kapta meg egy halat ábrázoló szobor
kíséretében. A klub tagjai halászlevet készítettek, tésztával.
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Az év 9. hónapját nagyon rosszul
kezdte a Paksi FC Soproni Ligában
szereplõ labdarúgó csapata. A Diósgyõr elleni hazai bajnokit nem sikerült megnyerni.
ököli Attila 17. percben szerzett góljával vezetett ugyan a PFC, de az
elõnyt nem sikerült hosszú ideig tartani. 6 perccel késõbb egyenlített a DVTK.
1:1-es állást követõen a második játékrész derekán büntetõhöz jutott a PFC és
emberelõnyben is játszhatott a továbbiakban. A 11-es viszont kimaradt, és ami
ennél is rosszabb játékban is gyengén
muzsikált akkor a PFC. Maradt a döntetlen, melynek a vendég örülhettek. A Magyar Kupában sem sikerült a legjobb 32
közé jutnia a Gellei legénységnek. A
Kozármisleny ugyanis 1:0-ra legyõzte a
paksiakat. Többen mélyen tudásuk alatt
teljesítettek, és a lelkes másodosztályú
gárda megérdemelten gyõzött. „Vereségünknek, és ezzel a kiesésünknek sok
összetevõje van, de leginkább magunkban kell keresni a hibát. Azzal, hogy félidõnyi elõnyt adtunk az ellenfélnek, õket
nagyon felhoztuk, magunkat pedig lealacsonyítottuk”.- mondta el Gellei Imre a
csapat vezetõedzõje. A 7. fordulóban a Vasas elleni meccs volt a mélypont, pedig 58
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percet emberelõnyben játszhatott, mégis
kiütéses 5:0 arányú vereséget szenvedett
a Paks. A fõvárosiak élvonalbeli történetének legnagyobb zakóját szabták a PFCre. „A második bekapott gól után, idegesen, enerváltan, szétesõen futballoztunk.
Mentálisan, és fizikailag is a Vasas fölénk
nõtt, és tulajdonképpen kivégzett bennünket. Rettentõen fájó ez a vereség, hiszen a mi csapatunkat eddig nem a megadás jellemezte.”- értékelt a találkozót követõen Gellei Imre. A 8. játéknapon ismét
idegenben szerepelt a Paksi FC az ellenfél ezúttal a ZTE volt. A Vasas meccsel a
fejekben többen féltették a paksi csapatot
az újabb több gólos vereségtõl, de nem
így lett. Koncentráltan, taktikusan játszottak a zöld- fehér legények, és a második
játékrész derekán Tököli -a bajnokságban
elért 8. góljával- vezetéshez juttatta csapatát. A hajrában a ZTE - Kriston öngóljávalegyenlített.
– A mérkõzés elõtt egy ilyen döntetlen
eredménnyel elégedett lettem volna, hiszen a Zalaegerszeg otthonából eddig
még soha nem hoztunk el pontot. Azonban, hogy így alakult, van mégis egy kis
hiányérzetem, de ezt leszámítva azt kell
mondanom, hogy nagyon értékes döntetlent sikerült elérnünk! – nyilatkozott a
ZTE elleni meccset követõen a paksi szak-

vezetõ. A bajnokik sorában eztán a Gyõri ETO FC következett. Az összecsapáson
hamar hátrányba került a Paks, mivel Józsi szabadrúgása a 7. percben utat talált
Kovács Attila kapujába. Az elsõ félidõben
több ziccert is rontott a Gyõr, így maradt
a félidõben az 1:0-s vendégvezetés. A fordulást követõen azonban már a régi PFC
láthatta a publikum. Küzdöttek, hajtottak
Kiss Tamásék, és az 58. percben büntetõbõl Éger László egyenlítetett.
A megélénkülõ meccsen változatos játék alakult ki a továbbiakban, a kapuk
felváltva forogtak veszélyben. A 89. percben ismét -jogos- 11-st kapott a PFC. Éger
ezt is magabiztosan értékesítette, így 2:1re gyõzött a Paksi FC, megszerezve ezzel
a szezon elsõ hazai gyõzelmét. „Voltak nehézségeink, gondjaink, de Kovács Attila
szenzációsan védett! Minden játékos nagyon odafigyelt arra, hogy ellenfelünk ne
tudjon kontrázni, hiszen villámgyors játékosokkal rendelkeznek. Értékes gyõzelmet arattunk, innen lehet tovább lépnünk.” - Az Élcsapatok kupájában is megkezdõdtek a küzdelmek. A paksiak a Dunaújvárossal, az Újpesttel, a Péccsel, a Kaposvárral és a Zalaegerszeggel a „C” csoportban kapott helyet. Az elsõ találkozóját már lejátszotta PFC. Hazai pályán 1:0ra kikapott a Pécsi MFC-tõl. Faller Gábor

Dunaszentgyörgyi néptáncosok külföldön
A nyár folyamán három alkalommal volt lehetõsége a vadrózsáknak
a külföldi szereplésre.
z V. Világ Kórus Játékok megrendezésének alkalmából utaztak Grazba
július elején, itt vendégként léptek
fel három alkalommal az elõre elkészített
forgatókönyv szerinti idõpontokban és
helyszíneken. A kötött programon kívül,
ad hoc, a rendezvény szabadtéri jellegénél fogva, az utcán is táncolt a csoport, a
közönség nagy örömére. A helyszíneken
rengeteg ember volt, fõleg a kórusok tagjai, hiszen ez az õ nemzetközi versenyük
volt tulajdonképpen. Rajtuk kívül más
együttes és sok-sok nézõ is akadt. Így a
többiekkel való fényképezkedésre és névjegycserére is adódott alkalom. Végül
mindenki kapott egy kiadványt, mely a
csoportokról készült fényképeket és rövid bemutatkozó leírásokat tartalmazza.
Második alkalommal Németországba
utaztak. Nieste Dunaszentgyörgy testvértelepülése, ahol augusztus elején regionális fesztivált tartottak, s a két önkormányzat közötti együttmûködés keretében valósulhatott meg ez az utazás augusztus 711. között.
Velük tartottak: a gelencei (erdélyi)
testvértelepülést képviselõ csoport és a
dunaszentgyörgyi nõi kórus tagjai is, valamint Dunaszentgyörgy önkormányzatának képviselõi, vezetõi és családtagjaik.
A Vadrózsa köztudottan népi együttes, de
a néptáncos koreográfiákon kívül a lányok több eltérõ stílusú mûsort is elõadtak már az elmúlt években. A megérkezés
napján, grátiszként a Grease címû film ihlette rock and roll számot mutatták be a
közönségnek, nagyon nagy sikerrel. A
szabadtéri rendezvény második és harmadik napján a néptáncosok hagyomá-
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Parlagfû gyûjtés
és virágosítási
verseny eredményhírdetése
ezárult az "Együtt a parlagfû ellen"
alapítvány parlagfû gyûjtõ és virágosítási versenye. Az eredményhirdetést hagyományosan hajókirándulással
kötötték össze.
A családok számára hirdetett gyûjtési
akcióban a lelkesedést növelte a fõdíjként
felajánlott egyhetes családi nyaralás. A
versenyzõ famíliák közel 1,3 millió szál
gyomot gyûjtöttek.
A legtöbbet Scherczer Mihályné és családja adta le az alapítványnál, így õk tölthetnek négyen egy hetet az atomerõmû
balatonfüredi rehabilitációs központjában. A gyõztesek 582.300 darab gyomot
irtottak ki. A második helyen Borsi Gábor
és családja végzett 343 ezerrel, harmadik
pedig Dobos Lászlóné és famíliája lett
122.200 parlagfûvel.
A virágosítási versenyt ezúttal is három kategóriában hirdette meg az alapítvány. A legnépesebb, mint mindig, a családi házak mezõnye volt. Harminchárom
nevezõ közül Horváth Andrásné Munkácsy utcabeli kertjét találta legszebbnek
a zsûri. Második lett Tóth Józsefné, Zápor
utca, harmadik Fink Mártonné Gábor
Áron utca.
A lépcsõházak és utcák versenyében
nem igazán voltak új riválisok, a korábbi években nevezõk mérették meg magukat idén is. A társasházaknál a Kishegyi
18., az utcák között a Hunyadi nyert.
Wollner Pál
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nyos mûsorát (a Bartina Zenekar kíséretében) a nõi kórus fellépése követte.
Végül Tornyoson jártak, itt a kenyérszentelõ ünnepségen vettek részt. A Vadrózsa Népi Együttes 2000 óta kap meghívást a településrõl. Az augusztus 16-17-e
között megrendezett programon elsõsorban az együttes tagjai vettek részt.
Dunaszentgyörgy községet képviselve
Hencze Sándor polgármester úr és felesé-

ge is tiszteletét tette a településen. A Vadrózsa Népi Együttes több csoportja is fellépett, még a kiscsoportos táncos gyermekek is, nekik ez volt az elsõ külföldi
szereplésük.
Összességében megállapíthatjuk, hogy
élményekben gazdag, kellemes nyaruk
volt. Még soha nem volt olyan évük, amikor ennyi nyári fellépésük lett volna külföldön.
Gyöngyösiné Nyul Petra
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OSZTÁLYTABLÓ: minõségfelügyeletei osztály
Ágoston Miklós,
vezetõ felügyelõ,
osztályvezetõ-helyettes

Horváth László osztályvezetõ
A Mûegyetem gépészmérnöki karának elvégzése után 1983-ban a szekszárdi Mezõgép Vállalatnál kezdett dolgozni, majd
1990-ben a paksi telephelyen dolgozó - átalakulásban lévõ - Április 4. Gépgyár (késõbb Atomszer Kft.) kirendeltségére került
hegesztõmérnöki beosztásba. Ezt a munkakört pályázat útján tölthette be köszönhetõen az egyetem elvégzése után megszerzett hegesztõ szakmérnöki diplomának.

délyezését mi végezzük. Vannak munkák,
melyek ún. szakmai hatáskörû engedély
alapján végezhetõek, ezek ellenõrzését
szuperkontroll vizsgálat keretében végezzük. A dokumentáció ellenõrzése során
szükségessé válhat a helyszíni ellenõrzés
is, ilyenkor a felügyelõ a munkavégzés helyét, tárgyát összeveti a beadványban szereplõ adatokkal.

Kérlek, mondj néhány szót magadról. Honnan kerültél Paksra? Hol végezted iskoláid,
hol, milyen munkahelyeken dolgoztál?

Vannak vitás esetek?
Mikor kerültél erõmûves állományba?
- Vincze Pál minõségbiztosítási osztályvezetõ 1993-ban hívott az osztályára, ahol
1995-ig tevékenykedtem, amikor is Almagambetov Galij vezetésével megalakult
a minõségfelügyeleti osztály, és õ hívott
ide. Itt 2001-ig felügyelõi beosztásban dolgoztam, majd egy pályázat megnyerésével
átkerültem a karbantartási igazgatóságra, az armatúra-karbantartó osztályra
technológiai csoportvezetõnek. Mintegy
másfél év elteltével újabb pályázat révén
a PA Rt. felelõs hegesztõmérnöke lehettem. Így újra a szakmérnöki diplomámat
tudtam kamatoztatni. Ezt követõen hívtak
vissza a biztonsági igazgatóságra, a minõség-ellenõrzési osztály vezetésére. Rövid két év elteltével, 2007-tõl töltöm be jelenlegi funkciómat. Gyakorlatilag visszakerültem oda, ahonnan a PA Rt.-os pályafutásomat datálhatom. A több poszt betöltése gazdagította szakmai ismereteimet
és emberi kapcsolataimat, így összességében hasznosnak vélem jelenlegi munkám végzése során.

- Egy beadvány elkészítése sokrétû feladat, és az ellenõrzéskor kijöhetnek a
problémák, hiányok, lehetnek vitás pontok. Ilyenkor kezdeményezzük a beadvány felülvizsgálatát, módosítását, amibõl
adódnak nézetkülönbségek. Azt kértem
munkatársaimtól, hogy igyekezzünk közösen, együttmûködve a beadványozóval,
érvekkel alátámasztva feloldani ezeket.

Milyen létszámmal dolgoztok az osztályon?
- Jelenleg tizenöten vagyunk, ebbõl három
fõ adminisztratív munkakörben és tizenkét fõ felügyelõ. Döntõen gépész végzettségûek, de vannak villamos, építész és vegyész szakembereink is. A beadványok
minden szakterületrõl érkeznek, ezért
szükséges, hogy szakmánként felkészült
munkatársakkal rendelkezzünk.
Megjegyzem sok adminisztratív feladatunk van: a beadványok fogadása, kezelése, a hatósági dokumentumok Passportban való rögzítése, dokumentálás, feladatok kiadása, hatósági gépkönyvek kezelése és még sorolhatnám.

ly új követelményeket fog állítni a PA Zrt.
mint engedélyes elé.

A nyugdíjazások mennyire érintik az
osztályt?
- A létszámunkhoz képest sok tapasztalt
kolléga ment nyugdíjba az utóbbi idõben.
Két és fél év alatt öten távoztak, pótlásuk
csak részben sikerült, de a jelenlegi állományunk képes ellátni a rá háruló feladatokat.

Munkaidõ végeztével bezárod az irodát
és elfelejted a munkát, vagy viszed haza?
- Gondolati szinten nem tudom becsukni
- képletesen szólva - az ajtót, a feladatok
ott motoszkálnak az ember agyában.
Olyan szempontból viszont becsukom,
hogy otthon nem foglalkozunk a munkahelyi problémákkal. Bár telefonon mindig
elérhetõ vagyok, hívnak is gyakran, de ez
nem zavarja a családi együttlétet.

Milyen feladatokat végeztek az osztályon?
- Fõ - SZMSZ-ben meghatározott - feladatunk az érvényben lévõ Nukleáris Biztonsági Szabályzatokban (NBSZ) lefektetettek szerinti engedélyezési feladatok ellátása. Köztudott, hogy az atomerõmûben
munkát csak engedélyezett módon lehet
végezni. Ennek kapcsán a hatósági engedélyezési jogkörbe esõ beadványokat ellenõrzés után továbbítjuk az Országos
Atomenergia-hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóságához (esetleg más hatósághoz, ha az õ hatáskörébe esik), illetve a saját hatáskörbe tartozó beadványok enge-

Gyõzitek a munkát?

Mondanál néhány dolgot a családról?

- Ezzel a létszámmal megoldjuk feladatainkat, a munkacsúcsok nálunk is a leállások alatt vannak. Az ez évi 2. és 3. blokk
leállási munkái sok beadványt generáltak, találkoztunk eddig nem ismert problémával is.
Munkánk során átfogó képet kapunk az
erõmûben végzett munkákról, sok ismeretet is szerzünk. Ez adja a "szépségét" a
feladatainknak. Új kihívás lesz - nem csak
nekünk - a már említett NBSZ tervezett
változása, illetve annak bevezetése, ame-

- Két nagylányom van, õk már élik a saját
életüket, elsõsorban „szponzorálni” kell
õket. A nagyobbik egyetemista, a kisebbik
gimnázium 3. osztályába jár. Tízéves a fiam, az õ nevelése a legnagyobb és legizgalmasabb feladatom. Együtt sportolunk,
uszodába járunk, focizunk, kerékpározunk. Új szenvedélyünk (leginkább az
övé) a horgászat. Több éve nagy szerelmünk az ASE kosárlabdacsapatának való
szurkolás, minden hazai meccsen kint vagyunk.
-bm-

Az erõmûbe elõször 1998-ban kerültem a
fõiskolai diploma megszerzése után, a
földrengés-megerõsítõ projekthez. 1999ben Budapestre költöztem, ahol tervezéssel és kivitelezéssel foglalkoztam. 2003
és 2004 között részt vettem a folyékony
radioaktív hulladékok tárolójának bõvítésében. 2004 szeptembere óta dolgozom
az atomerõmû minõségfelügyeleti osztályán.

Milyen feladatod volt a földrengésmegerõsítési projektben?
A földrengés-megerõsítõ projekt abban
az idõszakban az elõkészítés fázisában
tartott, akkor még kivitelezési munkákra
nem került sor. Az én idõmben a Siemens
cég számításai alapján a kiviteli tervezés
folyt, mind a vasbeton szerkezetek, mind
pedig az acélszerkezetek megerõsítése terén. Én a gépházi acélszerkezetek megerõsítésével foglalkoztam.

Jelenlegi beosztásodban mivel foglalkozol?
A minõségfelügyeleti osztályon felügyelõként dolgozom, az építészeti szakterületen, és hasonlóak a feladataim, mint a
többi kollégának. Az engedélyezési folyamatokat igyekszem segíteni. Idekerülésemkor Almagambetov Galij osztályvezetõ a hermetikus tér integritásának az
ellenõrzését bízta rám. Természetesen ez
a feladat ennél sokrétûbb, de az épületi
szerkezeteknél ennek van prioritása. Va-

Amikor a PAV-nál megalakult a minõségfelügyeleti osztály ismét az erõmû dolgozója lettem
felügyelõként. Ezen a területen dolgozom azóta
is. Kedvelem, amit csinálok. Az elmúlt év nyarától vezetõ felügyelõként vezetõim megbíztak az
osztályvezetõ-helyettesi feladatkörrel is. Ez utóbbi feladatoknak is igyekszem jól megfelelni.
A felügyelõi munka alapvetõen a nukleáris biztonságtechnikai engedélyezésre és a vele összefüggõ feladatokra, mint például a helyszíni ellenõrzésekre, valamint a hatósági határozatokban
és a saját hatáskörben kiadott engedélyekben

Család, gyerekek, hobbi, mivel töltöd a szabadidõdet?
Nõs vagyok, gyermekeim (lányom, fiam) már dolgoznak. Szabadidõmben horgászom és rendszeresen járok uszodába.
gyulai

Karmacsi Ferencné
mûszaki ügyintézõ

Sárbogárdon jártam szakközépiskolába, ahol
képesített könyvelõi, vállalati statisztikusi és
tervezõi végzettséget szereztem, valamivel késõbb pedig közigazgatási szakvizsgát tettem
Budapesten.

gyis a hermetikus tér épségének és a tartószerkezetek állékonyságának a megõrzése nagyon fontos. Úgy is fogalmazhatok, hogy beadványozással, engedélyezéssel foglalkozom, különbözõ kompetenciájú, Országos Atomenergia-hivatal
Nukleáris Biztonsági Igazgatósági, jegyzõi, illetve saját hatáskörû engedélyezésekkel.

Milyen területen /beosztásban/ dolgoztál az
elmúlt idõszakban?
Az atomerõmûbe a Madocsai Községi Tanácstól
jöttem 1986. szeptember 1-jén, akkor még az Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris Biztonsági
Igazgatóságának (OAH NBI) jogelõdjéhez, az Állami Energetikai és Energia-biztonságtechnikai
Felügyelethez. Onnét 1995. május elsejével kerültem át az újonnan alakuló minõségfelügyeleti osztályra. Tehát alakulása óta ezen az osztályon dolgozom.

Milyen szabványelõírások vonatkoznak a hermetikus térre?
A hermetikus téri integritásnak a legfontosabb küszöbszáma, hogy a „box” térfogatára vonatkoztatva 14,7%-nál nem lehet nagyobb egy nap alatt a szivárgás értéke. Ez 1,5 bar túlnyomás esetére vonatkozik. Természetesen minden blokkleállásnál nincs 1,5 bar-os integrális tömörségvizsgálat. Ezt az erõmû indításakor elvégezték, és azóta egy alacsonyabb nyomáson végzett mérés alapján, egy bizonyos számítási mechanizmussal lehet következtetni a szivárgási értékre. Ezt az
alacsonyabb nyomáson történõ ellenõrzést viszont minden évben végrehajtjuk.
Az eddigi mérések azt mutatják, hogy az
eredmények az engedélyezett küszöb felénél vannak mind a négy blokk esetében.
Idén viszont megtörtént a 2. blokknak a
teljes nyomású, 2,5 bar-os integrális vizsgálata. Ez alapján elmondható, hogy a
hermetikus burkolat és az épületszerkezet megfelel a követelményeknek. Az integrális tömörségvizsgálat alatt geodéziai mérések is folytak, az épület alakvál-

Te szinte az erõmû élõ krónikása lehetnél,
mióta dolgozol a jelenlegi helyeden és mi a
feladatod?

elõírt feltételek teljesítésének az ellenõrzésére
koncentrálódik.
Fontos eleme még a munkánknak a hatósággal
(OAH NBI-vel) az engedélyezési ügyekben a kapcsolattartás, a részvénytársaság érdekeinek képviselete. További feladatainkhoz tartozik a szakterületi hatáskörben kiadott átalakítási engedélyek szuperkontrollja, ellenõrzése.
Munkánk során részt veszünk számos - részvénytársaságon belüli - rendszeres és eseti gyakoriságú fórumokon, pl. mûszaki átalakításokkal kapcsolatos zsûriken, fõjavításokkal kapcsolatos és egyéb munkaprogram-egyeztetéseken. Napi tevékenységünk végzése közben számos esetben keletkeznek vitás kérdések, amelyeket igyekszünk korrektül, az elõírásoknak
megfelelõen rendezni. A blokkok átrakásának
idõszakában feladataink nemcsak hogy jelentõsen megszaporodnak, de az elbírálásuk is
sürgõs. Ilyenkor ügyeletet adunk, túlórázunk,
éjszakázunk - a karbantartás-irányítás (kio)
igénye szerint.

Mikor és honnan kerültél az atomerõmûbe,
hol végezted tanulmányaidat?

Betlehemi Szabolcs
felügyelõ
Szabolcs! Mikor és honnan kerültél
az erõmûbe?

Az Alföldön, Tiszaburán születtem. A Gépipari
Technikumot Szolnokon végeztem 1974-ben, utána rögtön az atomerõmû építésére, Paksra kerültem. Harmincnégy éve dolgozom már a területen.
A munka mellett hegesztõ technikusi oklevelet
szereztem, majd informatikai mérnök, minõségügyi szakmérnök lettem.
Mint az Erõmû-beruházási Vállalat dolgozója láttam az elsõ, majd a második fõépületi „gödör”megnyitását, és az azt követõ építészeti, gépészeti, villamos és irányítástechnikai munkálatokat. Az 1. blokk üzem behelyezésén (19791982), a PAV reaktor osztályán dolgoztam. Az
akkor szerzett technológiai ismeretek mind a
mai napig sok segítséget jelentenek munkám során. Az Április 4. Gépipari Mûvek helyszíni kirendeltségén dolgoztam 1982-tõl hét éven keresztül. Ekkor és itt ismerkedtem meg a „minõségügy” területével. Az Állami Energetikai és
Energia-biztonságtechnikai Felügyeletnél, majd
jogutódjánál, az Országos Atomenergia-hivatalnál a nukleáris biztonsággal foglalkoztam 19891995 közötti idõszakban.

Kérlek, mutasd be néhány mondatban korábbi tevékenységed!
tozásait is vizsgálták. Az eltérések minimálisak, a vártnál is jobbak.
Munkaidõ lejártával viszel haza is
munkát?
Nem viszek haza üzemi munkát, hanem
folytatom az otthonit. Ugyanis magántervezéssel foglalkozom a „polgári” világban. Kisebb nagyobb volumenû épületeket tervezek, általában kisebb kereskedelmi és szolgáltató épületeket, de vannak családi házas megbízásaim is.

Mi jelenti számodra a kikapcsolódást?
Elsõsorban a zene, de érdekelnek a társadalomtudományok, és az ismeretterjesztõ dolgok. Hétvégeken zömmel a barátaimmal vagyok, néha bicajra pattanok, így
próbálom magam kikapcsolni a napi
munka monotonságából.
-bm-

Az OAH-nál végzett tevékenységet ezen az osztályon folytattam tovább, mert a hatóság az
engedélyezési tevékenység jelentõs részét átadta a PA Zrt.-nek, amikor az osztály megalakult. S hogy a komoly és színvonalas munka
zökkenõmentesen haladjon, ezért 6 felügyelõt
és 1 fõelõadót bíztak meg a feladatok ellátásával. A hatóság ezenkívül még átadta a hatósági gépkönyvek felügyeletét is. 1995-2006-ig
atomixesként, majd 2006-tól PA Zrt.-s állományban tevékenykedem, innentõl kezdve
mûszaki ügyintézõi munkakörben. Számomra
a PA Zrt. állományába való átkerülés nagy örömet okozott.

Mivel foglalkozol most mûszaki ügyintézõként?
A tevékenység az idõk során nagymértékben
nem változott, hiszen a hatósági gépkönyvek
kezelése, hitelesítése, a javítási dokumentációk gépkönyvekbe való bedolgozása most is a

feladatom. A gépkönyvek az atomerõmûben
fellelhetõ összes berendezés, csõ, szelep életrajzi dokumentációi, melyek száma mára a
9500 db-ot is eléri. Elsõként én kezdtem el
rendszerezni, hitelesíteni ezeket, kizárólagos
hatósági jogosultsággal. További feladatom a
hatósági határozatok, jegyzõkönyvek elektronikus feldolgozása a PassPort rendszerben, és
ugyanitt folytatjuk le az engedélyezési tevékenység ránk esõ részét is. Ezenkívül a Mûszaki Felülvizsgálati Tervek, karbantartási utasítások, üzemviteli sémák kezelése is feladatom,
valamint az osztály tevékenységéhez tartozó
adminisztrációs tevékenységben is közremûködöm.
Sokrétû, színes munka az enyém, melyet továbbra is pontosan szeretnék végezni.

Szabadidõdben mivel foglalkozol szívesen?
Két felnõtt lányom van, egyiküknek van már
két gyermeke. Az unokáimat nagyon szeretem,
s velük szívesen töltöm a szabadidõmet. Ezenkívül olvasni szeretek, és fõként télen szoktam gobleinezni is.
Köszönöm a beszélgetést!
Gyöngyösiné Nyul Petra
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OSZTÁLYTABLÓ: minõségfelügyeletei osztály
Mátyási László, felügyelõ

Zombai Ágnes, felügyelõ

Kérlek, mondj néhány szót magadról. Hogyan
kerültél Paksra? Hol végezted iskoláid, hol,
milyen munkahelyeken dolgoztál?

Mikor és honnan kerültél az atomerõmûbe, hol
végezted tanulmányaidat?
1986-ban végeztem a Budapesti Mûszaki Egyetemen gépipari technológia szakán, tehát gépészmérnök vagyok.
Az elsõ munkahelyem az MMG-AM Mûszergyár szekszárdi gyáregysége volt, ahol végigjártam a szakmai
ranglétrát, kezdtem technológusként a mûszaki osztályon, aztán elmentem üzemtechnológusnak, megismertem a gyártási folyamatokat, végül gyártmányfejlesztõ
mérnök lettem. Ezután a gazdasági környezet úgy alakult, hogy idõszerû volt váltani, s 1998-ban jöttem az
erõmûbe, egy újsághirdetésre jelentkeztem.

Édesapám iparágon belüli áthelyezésével került a család
Paksra, ahol 1979 óta élek. A Budapesti VillamosenergiaIpari Szakközépiskola atomerõmûvi ágazatának elvégzését követõen, 1988-ban - egy számomra nevezetes napon
- a születésnapomon nyertem felvételt az atomerõmûbe.
Munkámat a villamos laborban kezdtem. A katonaság
után a minõségbiztosítási osztályra, majd 1995-tõl a
minõségfelügyeletei osztályra kerültem, ahol mint felügyelõ mind a mai napig dolgozom.

Mondanál valamit a feladataidról, munkádról?
Feladatom a technológiai rendszereken a létesítésekkel,
javításokkal, átalakításokkal kapcsolatos PA Zrt. hatáskörû engedélyezési, valamint a hatóságokkal történõ engedélyeztetési feladatok ellátása. Ezen belül végzem a beadványok tartalmi, formai ellenõrzését, illetve az engedélykérelmekkel kapcsolatos helyszíni szemléken veszek részt. További feladatom, hogy a hatóságnak továbbításra kerülõ éves és negyedéves jelentésekhez és a
biztosítói jelentésekhez a minõségfelügyeleti tevékenységekkel kapcsolatos adatokat biztosítsak.

De hát mi együtt is dolgoztunk nem is olyan
régen, errõl is beszélnél?
2006-ban egy "kis" kitérõt tettem, az IMR-projektbe kerültem delegálásra. A projektben feladatul kaptam annak
kidolgozását, hogy az engedélyezési tevékenység folyamatai és a folyamat során keletkezett dokumentumok a nagy egész részeként - a PassPort-ban kerüljenek kezelésre. Az ott végzett közös munka eredményeként
2007. január közepétõl bevezetésre került a PassPort
szoftver új modulja, a Tevékenység-nyomonkövetés modul. E modul bevezetése igen jelentõs változásokat okozott a PA Zrt. beadványozással kapcsolatos feladatokat
végzõ kollégák, szervezetek számára. Ez alól én sem voltam kivétel. Ahol tudtam segítettem és segítem a TN-

Milyen területen, beosztásban dolgoztál az elmúlt idõszakban?
modulban történõ zökkenõmentés munkavégzést, és ezúton is szeretném megköszönni a kollégák eltelt idõszakban tanúsított nagyfokú együttmûködését!

Tudod-e elõre, hogy milyen feladataid lesznek
a közeljövõben?
Készülök a jelenleg OAH NBI által felülvizsgálat alatt álló biztonsági szabályzatok 2009. évben tervezett kiadásával járó változásokra, és mint mindenki, én is bízok abban, hogy lesz üzemidõ-hosszabbítás, ami izgalmas új
feladatokat és kihívást biztosít.

1998-ban felügyelõként kerültem ide a minõségfelügyeleti osztályra. Azóta is itt vagyok, kezdetben még
atomixesként, majd PA Zrt.-sként. Természetesen elvégeztem a belépéshez, majd a munkakör ellátásához
szükséges atomerõmûvi tanfolyamokat.

Rögtön felügyelõi munkakörbe kerültél?
Igen, tulajdonképpen azért kaphattam meg ezt az állást,
mert a korábbi munkám során megismertem a tervezési és gyártási folyamatokat egyaránt. Széles körû volt az
ismeretem, sok tapasztaltra tettem szert.

Mivel foglalkozol most?
Család, gyerekek, hobbi, hogyan töltöd a szabadidõdet?
Kislányommal és párommal, aki szintén az erõmûben
dolgozik, Pakson egy kis családi házban élünk. A szabadidõm jelentõs részét a ház körüli munkák és a hozzá tartozó - az idõ múlásával számomra egyre nagyobbá növõ - kert gondozása leköti, de azért jut idõ kirándulásra, bringázásra és a barátokra is. Szeretünk utazni. Horvátország a kedvencünk, mert minden együtt
van: víz meg a hegyek és a régi városok, városrészek,
épületek.
gyulai

A fõ tevékenység a beadványok kezelése, az engedélyezés
és engedélyeztetés, és a vele összefüggésben lévõ feladatok ellátása, a hatósági határozatokban és a saját hatáskörben kiadott engedélyekben megszabott feltételek teljesítésének ellenõrzésére, hatósági kapcsolattartás az engedélyezés eljárásrendi és mûszaki kérdéseiben, a részvénytársaság érdekeinek képviselete. Helyszíni szemlék megtartása is a feladatunk. Egyéni feladatom a hegesztéstechnológiák szakmai felügyelete, szabványok változásának
felügyelete, VBJ, IBJ kezelése, illetve az osztály szintû oktatási feladatok megszervezése. A munkám során rendkí-

Nõk összhangban, avagy ismerkedés
ezer szálon - semmi szirup!
Egyik legjobb női munkahely - műszaki, fizikai, illetve adminisztratív állományú nők
Mielõtt férfi kollégáink mosolyognának és ráncolnák a homlokukat,
nem a szoknya-blúz-cipõ-táska összhangjáról van szó, persze az is fontos. Az öltözködés a munkatársak,
látogatók, vendégek iránti megbecsülés külsõ kifejezése. Tükrözi az ember magával és másokkal szembeni
igényét. Fogalma kiterjed az ápoltságra, alkalomhoz illõ ruházatra.
Összhangban kell lenniük a munkahelyi, társadalmi elvárásokkal is.
õk összhangban, avagy tapasztalatcsere a munka, család és nõi önmegvalósítás egyensúlyáról - jó gyakorlatok témában indítottunk beszélgetést. (Üvig-, huig-, big-, mig-állományú
kolléganõkkel.)
Országos viszonylatban a nagyvállalatok jóval alacsonyabb kezdõ fizetéssel veszik fel a nõket, és sokkal tovább kell bizonyítaniuk, mire elõléptetik õket, vagy
felsõ vezetõi pozícióba kerülhetnek. Ezzel szemben - mivel nem mondható tipikusan nõi munkahelynek - elmondhatjuk, hogy nálunk kiemelt helyen szerepel
a nõi munkahelyek egészség- és a jó környezet megõrzése, karrier, egyéni fejlõdés, a munka és magánélet egyensúlya.
Fontos szempont, hogy mennyire tartható fenn a jelenlegi jó helyzet.
A résztvevõk beszámoltak saját tapasztalataikról, és egy olyan kezdeményezés
lehetõségét vetették fel, amely egy nyilvános fórum, cikk, hírlevél formájában hiteles képet nyújtana a nõi munkavállalókat foglalkoztató kérdésekrõl, munkahelyükkel kapcsolatos elégedettségükrõl.
Továbbra is várjuk sikeresen mûködõ
gyakorlatok bemutatását, jó példák megismerését a társosztályok nõi munkavállalóival.
Ismerjük meg egymás munkahelyét!
Orbán Ottilia vegyészeti fõosztály

N

vül fontos a beadványozókkal és a hatósággal való megfelelõ kapcsolattartás, néha ütközõpont vagyunk a két fél között, s ezt a helyzetet kell tudnunk jól kezelni.

Milyen feladataid vannak az osztályon történõ
oktatásokkal kapcsolatban?
Sok ismeretre van szükségünk egy beadvány elbírálásához, állandó továbbképzést igényel a munkánk, és
teljesíteni kell a munkakörhöz tartozó vizsgakövetelményeket is. Az idei évtõl kezdve az oktatási osztály központi szinten tartó képzésébe is bekapcsolódtunk. Emellett tartunk osztály szintû oktatásokat az erõmû életében, mûködésében fontos, kiemelkedõ témákról, aktualitásokról, amelyek során az illetékes szakma képviselõi adják át az ismereteket. Ezen információkat a további munkáinkhoz is fel tudjuk használni.

Szabadidõdben mivel foglalkozol szívesen?
Két gyermekem van, lányom másodéves egyetemista, fiam 10. évfolyamos gimnazista. Mindketten jó tanulók,
jó sportolók, nagyon büszke vagyok rájuk, s minden
idõmet velük töltöm, amíg gyerekek, s ezt megtehetem.
A családdal sokat kirándulunk.
Gy. Ny. P.

Sikeres nyílt nap az
Atomenergia-hivatalban
z Országos Atomenergia-hivatal
(OAH) 2008. szeptember 20-án csatlakozva a Kulturális Örökség
Napjai rendezvénysorozathoz - ismét nyílt
napot tartott nagy érdeklõdés mellett.
A szombat délután 14, 15 majd 16 órakor tartott tájékoztatáson a résztvevõket
Lux Iván, az OAH fõigazgató-helyettese
köszöntötte, majd bemutatta az atomenergia alkalmazását és az OAH tevékenységét. Mint elhangzott: az OAH küldetése a
nukleáris biztonság ésszerûen elérhetõ
legmagasabb szintjének és a nukleáris
energia békés célú alkalmazásának szavatolása.
Horváth Kristóf fõosztályvezetõ Nukleáris anyagok szállításának biztonsága és
védettsége címû elõadása után Macsuga
Géza fõosztályvezetõ a nukleáris balesetek elhárításáról beszélt. A látogatás az
OAH épületének alagsorában elhelyezett
nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petõfi Gábor osztályvezetõ, valamint Tóth
Katalin, Nyisztor Dániel és Kantavári Anita egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ mûködését
veszélyhelyzetben. A látogatók nagy ér-

A

deklõdéssel fogadták a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak.
Sokan nézték meg az épület elõcsarnokában elhelyezett, a hatóság sokrétû tevékenységét bemutató poszterkiállítást is,
amelynél Fichtinger Gyula, Rácz Gabriella és Vincze Árpád segítette a tájékoztatást. Az OAH kezelésében lévõ Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozásában folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet
Czoch Árpádné és Molnár Balázs mutatta be a látogatóknak.
A résztvevõk érdeklõdését jelezte, hogy
sokan vittek az elõcsarnokban elhelyezett információs anyagokból, és nagy
számban töltötték ki a tudástotót. A látogatók fogadásában és tájékoztatásában
Vígh Ildikó és Ligeti Ádám, a totó kitöltésében és értékelésében Csuvár Miklós és
Beszédes Tamás segítettek. Az atomenergia és az OAH tevékenysége iránti érdeklõdést jól mutatja a 122 látogató: az OAH
földszinti tanácsterme mindhárom alkalommal megtelt.
(Az OAH honlapján kiadott közlemény
rövidített változata.)

Rólunk írták
- Paks a Kökényi Hírekben
Egy újságírói tanfolyamon vettem részt a nyáron, ahol egy
kolléga, a kökényi Kajos Gyula, amikor megtudta, hogy Paksról érkeztem, örömmel mutatta az általa szerkesztett helyi
lap egy régebbi példányát, melyben paksi eseményrõl, a
2003-as üzemzavarról tudósított. - Látod! Minket minden
érdekel, ami Pakson történik - mondta. Meglepõdve néztem
a Kökényi Hírek 2003 májusi számát, melyben az általa begyûjtött információkat és saját véleményét vetette papírra.
A leírtakból kitûnik, hogy a Pakstól közel 100 km-re fekvõ,
Baranya megyei, Pécs közeli település, Kökény lakóit
érdekelte, és ma is foglalkoztatja, hogy mi történik a paksi
atomerõmûben.
Lovásziné Anna
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Miért fontos?

Munkavédelmi képviseleti rendszer
Az atomerõmûben 2008. október
29. és 30. között kerül sor a munkavédelmi képviselõk választására. A
munkavédelmi képviselõk a dolgozók érdekeit hivatottak szolgálni, és
munkájukat ennek szellemében
végzik. Kell, hogy ehhez megfelelõ
támogatottságot kapjanak a munkavállalóktól.
ogy miért szükséges a munkahelyen a munkavédelmi képviseleti
rendszer, és miért fontos a választás
eredményessége, arra a következõkben
igyekszünk rávilágítani.
A biztonságos és egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzés érdekében a
munkáltatónak minden szükséges információval el kell látnia a munkavállalókat.
Jogszabályi elõírás alapján a munkáltatónak tanácskozást kell folytatnia a munkavállalókkal, és gondoskodnia kell a
munkavédelmiképviselõ-választás lebonyolításáról.

- Választás: október 29-30. -

H

Pergő György

E tekintetben nagy hangsúlyt kap a
munkáltató és a munkavállalók érdekeit
képviselõ szervezetek közötti kapcsolattartás. Jelentõs feladat hárul a szakszervezetekre, hisz széles körû érdekképviseleti feladatot látnak el, és ebbe a munkavédelem is beletartozik. Az Üzemi Tanácsnak is kellõ információval kell rendelkeznie minden munkabiztonsággal kapcsolatos javaslatról, intézkedésrõl. A munkáltatói jogot gyakorló vezetõknek nemcsak
feladata, de érdeke is, hogy az általuk irányított munkaterületen a munkavédelem
jól mûködjön. A munkavédelmi megbízottak gazdasági vezetõjüktõl kapják feladatul, hogy a munkavédelmet, munka-

Nagy Lajos

ban elõírt rendszer mûködtetésében,
ahol a munkáltató és a munkavállaló
kezdeményezései a sikeres együttmûködést tükrözik. A paksi atomerõmûben
az érdekképviseleti munka a kezdetektõl fejlõdik, és a továbbiakban is fejlõdõképes. Ezt a munkát a munkavállalók támogatásával lehet csak végezni. Meg
kell találni közöttük azt a személyt, aki
képviselõként a munkaadó és munkavállalók felé is megfelelõen képes kommunikálni, el tudja vinni a szellemiséget, és meggyõzõen tud hatni.
Rendkívül fontosnak tartom, hogy a
munkavállalók felé kikerülõ információk tartalmazzák azt az ismeretanyagot,
ami rávilágít a választás fontosságára,
céljára. Az erõmû portálrendszerén mindenki elérheti a Munkavédelmi Bizottság honlapját.
A munkavállalók és a munkáltatók közös érdeke, hogy a munkavégzés biztonságos és egészséges körülmények között
folyjon. Mindenkinek tenni kell, hogy sa-

Kovács Balázs

Horváth Tibor István

egészségügyet figyelemmel kísérjék, és
megtegyék a szükséges kezdeményezést.
A munkavédelmi képviselõk különbözõ
munkaterületeken képviselik a dolgozók
érdekeit, és jogosultságaikat hatékonyabban érvényesíthetik az általuk alkotott bizottság keretében. Az erõmûben a szakmai képviseletet ellátó munka- és tûzvédelmi osztályról elmondható, hogy nem
hatóságként van jelen a közös munkában, hanem a szakmai oldalon lévõ rend
támogatójaként. Jelentõs a paritásos munkavédelmi testület munkája, mely munkáltatói és munkavállalói oldal képviselõibõl áll, és a dolgozók széles körét érintõ
kérdésekkel foglalkozik.

ját területén ez meg is valósuljon. A munkavédelmi képviselõ ebben is segítséget
tud adni, ám sok esetben az észrevételeket, javaslatokat megtehetik az atomerõmûben mûködõ bejelentési rendszeren
keresztül, e-mail-en, telefonon és a kihelyezett falidobozokban.
A munkavédelmi képviselõk képzéséhez és továbbképzéséhez nyújtott munkáltatói támogatás mellett az önképzés
jelentõségét is fontosnak tartom, hogy a
képviselõ képben legyen a rendeletek,
jogszabályok folyamatos változása terén.
Ehhez segítséget nyújtanak még a rendszeresen megtartott bizottsági ülések,
ahol a konzultációk során aktuális kérdéseket és szélesebb munkavállalói kört
érintõ problémákat tudjuk megbeszélni.
A jövõben nagyobb hangsúlyt kell adni a
munkavállalókkal, gazdasági vezetõkkel
és a munkahelyi munkavédelmi megbízottakkal való kapcsolattartás jelentõségének.
A munkavédelmi képviselõk mûködésével és a választással kapcsolatosan, ha
kérdés merül fel munkatársainkban, úgy
a tájékoztatókban jelzett módon választ

Munkavédelmi képviselet
Szabó Béla, a Munkavédelmi
Bizottság (MVB) elnöke:

- A munkavállalóknak javaslom, hogy
feltétlenül jöjjenek el szavazni, hisz tõlük függ a képviselet mûködtetése. Fontos ez azért is, mert egy terület sem maradhat munkavédelmi képviselõ nélkül.
Úgy gondolom, hogy a paksi atomerõmû
mintát tud szolgáltatni az ország más
munkáltatóinak egy olyan jogszabály-

kaphatnak kérdéseikre. Sok információval szolgálunk a honlapunkon és a felhívásokban, de személyesen is rendelkezésre állunk, a választási bizottság részérõl Zsarnai Sándorné (tel.: 89-65), a területi munkavédelmi képviselõk személyesen vagy telefonon, magam pedig a bizottság elnökeként a 86-61 vagy a 20/63860-30-as telefonszámon.
Miért fontos, hogy elmenjünk szavazni? Hogy továbbra is életképes maradjon
a már kialakult és fejlõdésben lévõ munkavédelmi képviselet az erõmûben. Az elmúlt négy évben sokat tettünk ezen a területen, és a jövõben még inkább arra törekszünk, hogy a képviselõ saját illetékességi munkaterületén végezzen munkát, hisz az õ vállalása és jogai ott érvényesülnek.

Kiss Ernő

Munkáltatói oldal
Radnóti István biztonsági igazgató:
- A munkabiztonság és munkaegészségügy az a terület, ahol a munkavállalónak és a munkáltatónak is ugyanaz az érdeke: minél kevesebb baleset történjen
munkavégzés közben. Ez a cél valóban
összefogja a két felet, és az együttmûködés nagyon jó. A Munkavédelmi Bizottság
nagy elõnye, hogy a munkavállalók maguk közül választják tagjaikat. Másként
vetõdhetnek fel ugyanis a kérdések a
munkavégzõ és másként a vezetõ szemszögébõl, és ezért rendkívül fontos, hogy
arról az oldalról is érkezzenek információk. Saját tapasztalatból mondhatom, hogy
az eddig felvetett javaslatok mindig megalapozottak voltak. A bizottság több olyan
program megrendezését javasolta, melylyel a munkavédelem fontosságát és az
elmúlt évek eseményeinek tanulságait a
munkavállalók minél szélesebb körével
igyekezett megismertetni. Erre a legjobb
példa az Együtt az egészségért és munkabiztonságért elnevezésû rendezvény,
mely immár hagyományosan, kétévente
kerül megrendezésre.

Pumerschein János

munkáltató képviselõje köteles biztosítani az egészséges és biztonságos munkavégzéshez való jogot a munkavállalók számára, másrészrõl azonban mi is alkalmazottak vagyunk. Az MVB olyan munkavállalói kontroll, ami felügyel arra, hogy
munkánkat szakszerûen végezzük, és ne
nyilvánítsunk elfogultságot munkaadónk
irányába. A munkavédelmi bizottsági tagok a termelésben, az üzemben dolgoznak, ezért sokkal több olyan problémára
hívják fel a figyelmünket, ami közelébe
mi nem jutunk el. Tevékenységükkel
nagymértékben hozzájárulnak ahhoz,
hogy a munkafeltételek jobbak, a balesetek kivizsgálásai szakszerûbbek legyenek. Szakmai oldalról rendszeres, korrekt kapcsolatunk van a Munkavédelmi
Bizottsággal. A munkavédelmi képviselõk továbbképzésén tartott elõadásaim alkalmával mindig aktív, pozitív hozzáállást tapasztaltam a részükrõl. Meggyõzõdésem, hogy az MVB tagjait, kiknek tevékenysége a munkavállalók egészséges és
biztonságos munkakörülményeinek biz-

Brezovszki János

Pataki Csaba

ben végezzük a munkánkat. A bizottságban négyen dolgozunk Pelcz Istvánnéval,
Kardos Sándorral és Szelp Csabával. Kérünk mindenkit, hogy akinek valamilyen
észrevétele van a választással kapcsolatban, nyugodtan forduljon hozzánk.

Szakszervezeti képviselet
Lőrincz László, a Padosz elnöke:

- A szakszervezetnek élni kell a lehetõséggel, amit a Munkavédelmi Törvény a
munkavállalók számára biztosít, azzal
hogy a munkavédelmi képviselõk is érdekvédõ szerepet kaptak a munkahelyi
életben. Ez a munkavállalók olyan szervezett közösségét jelenti, ahol a szakszervezetnek is jelen kell lenniük. Szakszervezetünknek komoly felelõssége van a választás során úgy a jelöltek - vagyis a megfelelõen alkalmas személyek - kiválasztásában, mint a mozgósításban, a választók kellõ számú részvételében. A Padosz
felvállalja ennek felelõsségét, hiszen érdeke a sikeres választás, ami a munkavállalói jogok, jogosítványok gyakorlását biztosítja.
A mozgósításban a három szakszervezet, a Mûszakos Dolgozók Érdekvédelmi
Szervezete (MÉSZ), az Atomerõmûben
Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete
(ADÉSZ) és a Paksi Atomerõmû Dolgozó-

tosítására irányul, és akik mindezt társadalmi munkában, szabadidejüket feláldozva, elhivatottsággal végzik, nagy megbecsüléssel kell illetni.

Választási bizottság
Zsarnai Sándorné, a bizottság elnöke:

- A választási bizottság feladata, hogy a
törvényi elõírásoknak megfelelõen járjon
el a választás elõkészítésében, a dokumentációk kidolgozásában és a választás
lebonyolításában. A mi felelõsségünk,
hogy egyeztetve a vállalatvezetés és a
munkavállalók érdekeivel a választás a
törvényi elõírások szerint és zavarmente-

Koczka Jánosné

A Munkavédelmi Bizottság tevékenysége egyértelmûen jónak mondható, és
mivel mindkét fél érdeke, hogy ez továbbra is így legyen, ezért arra buzdítok
mindenkit, hogy vegyen részt a választáson. Mutassa meg a paksi atomerõmû,
hogy egy ilyen fontos választáson a téma
súlyának megfelelõen vesznek részt a
kollégák.

Szakmai oldal
Bokor László tűzvédelmi csoportvezető:

Szabó Béla

sére bocsátunk. Tulajdonképpen a választás elõtt három héttel ér célegyenesbe a
munkánk, amikor is közzétesszük a választhatók és választók listáját. A jelöltállításra való mozgósításban az érdekképviseletekre hárul nagy szerep. A mi feladatunk teljes mértékben a választás lebonyolításának tisztaságára irányul. Arra
törekszünk, hogy minél pontosabban, törvényi elõírásoknak való megfelelés jegyé-

- Az egészséges és biztonságos munkavégzéshez való jogosultság minden munkavállalónak jár. A munkavédelmi törvény rögzíti az állam, a munkáltató és
munkavállaló kötelezettségét. Egyrészrõl
a munka- és tûzvédelmi osztály mint a

Leimszieder János

inak Szakszervezete (Padosz) képviselõi
egyeztetést folytattak arról, hogy egymás
jelöltjeit támogatják. Figyelembe vették a
körzeteken belüli átfedéseket, és azt például, hogy mivel az üzemvitelnél zömében mûszakosok dolgoznak, ezért ott a
MÉSZ állít jelöltet. Mindhárom szervezet
a dolgozók érdekeinek szem elõtt tartásával törekszik az együttmûködésre. Közösen zajlik a kampányolás (plakát, fórum,
agitáció) és dolgozók felhívása egymás jelöltjeinek támogatására.
Lovásziné Anna

Reményi János

sen történjen. A felkészülés hathetes idõtartamot foglalt magába, amit egy háromnapos intenzív elméleti képzéssel kezdtünk. Ezen az ÉTOSZ volt segítségünkre
a törvények mélyebb megismerésében, a
választás sikeres lebonyolítására és a lehetséges problémák megoldására való felkészülésben. Ezt követõen állítottuk össze
az alapdokumentációt, amit az érdekképviseletek és a vállalatvezetés rendelkezé-

Kónya Zoltán
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Befejeztük a 2008. évi karbantartásokat
Az idei év nem nevezhetõ szokványos karbantartási évnek, mert sok
olyan feladatot kellett megoldani,
amelyek túlmutatnak az adott év követelményein. Ezek a pluszfeladatok
az üzemidõ-hosszabbítással és a teljesítménynöveléssel voltak kapcsolatban. Ráadásul olyan problémák
is felmerültek, amelyekkel még nem
találkozott a karbantartó személyzet. Az éves karbantartási feladatok
rövid értékelésére kértem Zsoldos Ferenc karbantartási igazgatót.
soldos Ferenc: - Haladjunk a javítások sorrendjében, amely az 1-4-2-3as blokki sorrendet jelentette.
Az 1. blokkon nem voltak kiemelt tevékenységek, egy normál fõjavítás volt, amit
a karbantartás megfelelõen oldott meg.
A 4. blokk már terheltebb volt, a turbina kisnyomású forgórészeket az ötödik
fokozati lapátok eróziója miatt ki kellett
vinni átlapátozásra Romániába. A turbinás csapat nagyon jól dolgozott, igaz a végére bejött egy apróbb hiba a kettes csapágynál. Megpróbáltuk behozni azt a késést, amely a román partner miatt következett be, de sajnos nem sikerült.
A 2. blokk viszont egy hosszú fõjavításhoz mérten is sok munkát adott. Mindkét
turbinát teljesen szét kellett szerelni az átlapátozás miatt, illetve a teljesítménynövelési program részeként a nagynyomású házat is meg kellett bontani. Sok forgácsolási munkánk volt, nem volt „szerencsénk” azokkal a felületekkel, amelyeket ellenõriztünk. A forgácsolási munkát
egy külsõ partnercég végezte, jól sikerült
a felületek kialakítása.
Nagy munkát jelentett, hogy mind a
hat fõ-keringtetõszivattyút (fksz) szét kellett szerelni, mert járókerekeket kellett
cserélni a teljesítménynövelés kapcsán.
Sikeres volt az fksz-ek szerelése, visszaindításkor nem voltak problémák, de ezt
a feladatot csak jelentõs túlóra szervezésével tudtuk megoldani.
Kiemelném az armatúra és csõvezetékes társaság munkáját. Az armatúrás vonalon az alacsony vízszintes munkáknál
nagyon sok visszacsapó szelepet, illetve
tolózárat kellett megvizsgálni, ez jelentõs
többletleterhelést jelentett, de eredményesen megoldottuk.
A 2. blokk fõjavítása kevésbé mondható olyan sikeresnek, mint az elõzõ kettõ,
bár ott is volt két nap csúszás, ám itt két
hetet csúsztunk. A csúszás oka egy olyan
probléma volt, amellyel még soha nem találkoztunk, mégpedig a reaktor közbensõ
hûtõkörének vízmennyiségét szabályozó
szelepet kellett kicserélni. Ezt követõen
egy másik felfedezett hiba adott munkát,
nevezetesen a hurkok alátámasztásához
használt tányérrugó, amely eltörött, és
amelybõl nem volt raktári készlet. Külföldrõl sikerült beszerezni, és így összeszerelni a megbontott hurok-alátámasztást. A 3. blokkon már egészen más szemmel foglalkoztunk a tányérrugók kérdésével.
A 3. blokk nem volt különösebben terhelt egyetlen vonalon sem, a gõzfejlesztõk
gyûrûs tereinek tisztítása okozott nehézséget, de a készülék-karbantartó csapat
jól oldotta meg a feladatot. Ezen a blokkon
kiemelt tevékenység volt a hurok-alátámasztások revíziója, végig kellett ellenõrizni, van-e törött tányérrugó. Közben
mi is gyártottunk tányérrugót, engedélyeztettünk egy gyártástechnológiát. A jövõ év még a tányérrugókról fog szólni biztosan.
Az a csapat, amely a tányérrugók revízióját végezte, nagyon feszített ütemben
dolgozott. A feladatot sikeresen oldották
meg, a blokk 72 tányérrugójából 3 darab
volt repedt vagy törött.
A 3. blokki fõjavításnál még kiemelném a melegpróbapad elõkészítését a biztonsági szelep vizsgálatainak helyben történõ elvégzésére, amely egész évi feladatot jelentett. A próbapadon a térfogat-kompenzátor vezérlõ szelepének a nyitónyomás-beállítását hajtjuk végre. A 3. blokki
fõjavításra elkészült melegpróbapad
helybeni használatával a vezérlõszelepeket már nem kellett Loviisába kivinni.

Z

Fotók: Gáti Norbert

- Hogyan értékeled a 2008-as év karbantartási munkáit?
- Az elvégzett munka volumene szempontjából sikeresnek értékelem, mert nagyon sok olyan tevékenységet is elvégeztünk, amelyek az üzemidõ-hosszabbításhoz és a teljesítménynöveléshez kapcsolódnak.
A fõjavítást viszont a hossza alapján
mérik, milyen hosszúra tervezték és mennyi idõ alatt hajtották végre. Ez kevésbé
mondható sikeresnek. A 2. blokknál két
hetet csúsztunk, igaz két olyan hiba miatt, amellyel még nem találkoztunk. Ezért
nagyobb körültekintéssel keressük azokat a helyeket, ahol vagy nem kellett karbantartani eddig, vagy nem volt a figyelem középpontjában az adott terület.
A fent említett területek mellett természetesen a többi szakterület is jelentõs
munkát végzett, mind a villamos, mind az
irányítástechnikai területen. A SER ellenõrzési munkái, a generátoros terület vagy
a biztonsági rendszeri munkák határidõre történõ végrehajtása szintén jelentõsen hozzájárultak a blokki fõjavítások
adott idõre történõ befejezéséhez.
Összegezve: az elvégzett munka szempontjából sikeres volt az ez évi karbantartás, a fõjavítási idõtartamok szempontjából már kevésbé.
Köszönöm kollégáimnak azt az összehangolt, sokszor feszített munkát, ami jellemezte az idei évet! Úgy érzem, a késések ellenére is jó munkát végeztünk!
- Köszönöm az interjút, több sikert kívánok a 2009-es esztendõre! -Beregnyei-
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„Félni csak egy dologtól kell,
és az a tudatlanság.”
(Teller Ede)

Elkezdõdött a tanév
Már jó egy hónapja, hogy ismét
megszólaltak az órakezdést jelzõ
csengõk az oktatási intézményekben. Az Energetikai Szakközépiskola idén a 23. tanévét nyitotta meg.
Hogyan indult az iskolakezdés? - kérdeztem Szabó Béla igazgató urat.
Nagyon jól sikerült a beiskolázásunk.
Több mint kétszeres volt a jelentkezés a
felvételire, amelynek eredménye alapján
ebben a tanévben 134 kilencedikes ülhetett be szeptember 1-jén az iskolapadba,
felmenõ rendszerben a létszám változatlan. A 13. évfolyamon megnyitottuk az iskola kapuit más iskolában érettségizett
diákok részére azáltal, hogy az Országos
Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti képzést
néhány szakmában kiterjesztettük kétévesre. Így sokan jelentkeztek a gépgyártás-technológiai technikusi, jelentõs
számban a pénzügyi és számviteli, az
ügyviteli, illetve az elektronika és elektrotechnika szakra.

Új változások mutatkoznak az iskola
életében?
Igen, több is. A törvényi változások alapján be kellett vezetni az új képzési jegyzék
szerinti szakképzéseket. Ez azt jelenti,
hogy az eddigi hagyományos tantárgyi
rendszerrel ellentétben modulrendszerben tanulják a diákok az egyes témaköröket, ami bizonyos órarendi nehézségeket is
okozhat. Az új OKJ bevezetésével új szakmai vizsgáztatási követelményeket is kiadtak. Az év végén már e szerint fognak
vizsgázni tanulóink. A hagyományos vizsgarenddel ellentétben, amikor is vizsgabizottság elõtt adott számot a diák a tudásáról, most egy tétel kihúzásával kap egy
írásbeli feladatrészt, amit meg kell oldania,
majd ezzel kapcsolatban a gyakorlati mûhelyben le kell gyártani a munkadarabot,
amivel megjelenik a vizsgabizottság tagjai
elõtt és válaszol a szóbeli kérdésekre.
Mivel nõtt az iskolai létszámunk, ezért
a fenntartó elvárásainak, a villamos ipar,
a paksi atomerõmû, az MVM-cégcsoport
igényeinek és a kuratórium által megha-

tározott koncepciótervnek megfelelõen új
tantermekre volt szükségünk, melyeket a
Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója a
fõiskola épületében biztosított számunkra. A nyáron elkezdtük az átalakításokat,
melynek eredményeképp két számítógépterem, a környezetvédelmi labor teljesen
új, a könyvtár részben új bútorzatot kapott, és az osztálytermekbe új iskolapadok, székek és tanári asztalok kerültek. Elhelyeztünk interaktív táblákat is, melyeknek árát pályázati úton nyertük. Két fõiskolai számítógéptermünkben kicseréltük
a gépparkot. Új berendezést kapott a szakközépiskola épületében az elektronikai és
az erõsáramú mûhely, tekintettel arra,
hogy az MVM-cégcsoport elvárásai szerint elsõsorban a gépész és a villamos ipari szakmákat kell erõsítenünk.
Bevezettük az elektronikus naplót, ami
már végsõ verzióban, élesben mûködik.
Természetesen itt még vannak kisebb
problémák, ami abból áll, hogy igényeinket igazítani kell a szoftver lehetõségeihez. Újdonság, hogy a szülõi modul is be-

vezetésre kerül, mely által a szülõk interneten keresztül otthonról nézhetik meg
gyermekeik osztályzatait, dicséreteit és a
bejegyzéseket. Ez a szülõi modul jelenleg
tesztelés alatt áll, várhatóan a második félévtõl vezetjük be, és a használatáról a szülõk számára tájékoztatást tartunk.
Tekintettel arra, hogy a gyakorlati oktatótermeinket kinõttünk, nagyon kicsi a
hegesztõ-, a szerelõmûhely, és a hozzá
tartozó kiszolgálóhelyiségek. Ez év tavaszán kértük a fenntartó engedélyét új
fémipari alapképzõ tanmûhely építésére
az iskola területén. Megkaptuk az engedélyt, valamint a kivitelezéshez a cégek
anyagi támogatását is, amelyet a szakképzési fejlesztési hozzájárulásukból biztosítottak. Az engedélyezési terv jogerõre
emelkedett, és várhatóan október végén
átadjuk az építési munkaterületet a kivitelezõnek. A tervek szerint jövõ évben,
pedagógusnapon birtokba vehetjük az új
tanmûhelyt.

Eredményes tanévet kívánok!
Lovásziné Anna

GM-csõ és Wimhurst-influenciagép
z idei tanévben az Energetikai Szakközépiskolában (ESZI) ismét indult
a fizikaszakkör. Tanítás után heti
egy alkalommal jönnek össze a diákok,
hogy különbözõ kísérleteket végezzenek,
jobban elmélyedjenek a tananyagban, a fizika tudományának rejtelmeiben.
A laborban a szakkör vezetõjével, Nagyné Lakos Mária matematika-fizika szakos tanárnõvel és négy elektrotechnika
szakos diákkal beszélgettem, akik örömmel tájékoztattak a szakkörben folyó tevékenységrõl.
Nagyné Lakos Mária tanárnõ: - A gyerekek egy egész délutánt eltölthetnek
itt, és minden rendelkezésre álló eszközt kipróbálhatnak. Technikusunk
készséggel segédkezik a bonyolultabb
kísérleteknél, a mûszerek beállításánál.
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A tanulók mindent elvégezhetnek, megmérhetnek és végignézhetnek. A mai
napon a labor háttérsugárzását mérték,
ábrázolták, és statisztikus jellegét megértették. Akik most itt vannak, a szakkör fiatalabbjainak, az elsõsöknek mutatták be, hogy a fürdõszobai csempe, a
káliummûtrágya, a világító számlapú
óra és egyes kövek, köztük az urántartalmúak, miként sugároznak, és hogyan
lehet ellenük védekezni. A szakkör lényege, hogy az órai munkának ad alapot. Mindenki más-más tevékenységgel
foglalkozik, ezért igen színesek a bemutatóink. A Radioaktívhulladék-kezelõ
Kft. felkérésére több településen, így
Mórágyon, Bátaapátiban, Hetvehelyen
a diákok maguk tartottak bemutatót a fizikai kísérletekbõl. Örömmel mondha-

tom, hogy ezeket mindenütt nagy érdeklõdés kísérte.
Merkl Balázs (10. évf.): - Nagyon érdekes kísérleteket szoktunk itt végezni, és
a bemutatók is élménydúsak. Én vákuumot mutattam be, mert ehhez a területhez, és fõleg az elektronikához vonzódom.
Csábi Dávid (11. évf.): - Nekem a tanárnõ hívta fel a figyelmemet a szakköre. Nagyon tetszik, hogy itt nemcsak õ mutat be
kísérletet, hanem mi is, és végezhetünk
méréseket is. Amellett, hogy kísérleti bemutatókra és versenyekre tudunk felkészülni a szakkörön, nagyon jól is érezzük
magukat.
Szathmári Máté (11. évf.): - Már a nyílt
nap alkalmával megtetszett a fizikalabor,
és örömmel jöttem a szakkörbe. Ma videóval készítettünk néhány kísérletet, és

vizsgáltuk, hogy a környezetünkben milyen anyagok sugároznak.
Vas Gábor (11. évf.): - Engem is nagyon
érdekelnek a fizikai kísérletezések. A
nyáron ebbõl a szakkörbõl hárman, Csábi Dáviddal és Szathmári Mátéval részt
vettünk a Magyar Nukleáris Társaság által szervezett atomfizikai táborban. A
szakkörben az a jó, hogy gyakorlathoz jutunk, ami kell az emeltszintû érettségi
szóbelijéhez, és a kísérleteket a tananyaghoz kapcsolódóan végezzük.
A szakkörön való tartózkodásom ideje
alatt nemcsak a labor jó felszereltségét, de
a diákok fizika iránti érdeklõdését, lelkesedését is megtapasztalhattam, hisz pillanatok alatt összeállították a GM-csövet és
a Wimhurst-féle influenciagépet, majd izgalmas bemutatóba kezdtek. Lovásziné

Teller Centenáriumi Pályázat programja
z Energetikai Szakközépiskola, Nagyné Lakos Mária matematika-fizika
szakos tanárnõ szervezõmunkájának köszönhetõen részt vesz a Magyar
Nukleáris Társaság által meghirdetett
Teller Centenáriumi Pályázaton, melynek
keretében szeptember és október hónapban az iskolában számos program zajlik.
-A „Tudós és világa” címmel hirdetett
programban a diákok megtekinthették a
Teller Ede, az Atomfizika és a Paks c. CD-ket.
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-A „Teller Ede Pakson járt” elnevezéssel
pedig tárgyi emlékekbõl rendeztek bemutatót, és a személyes találkozások emlékét
beszélgetések formájában idézték fel. Ennek kapcsán Pónya József, az atomerõmû
nyugalmazott vezérigazgatója, Rósa Géza,
az erõmû nyugalmazott fizikusa, Bor Imre a város akkori polgármestere, Kováts
Balázs az ESZI akkori igazgatója és Hamvas István reaktorfizikus, az atomerõmû
mûszaki vezérigazgató-helyettese él-

ménybeszámolóját hallhatták a tanulók.
A beszélgetésekrõl videofelvétel készült
(a szeptember 26-i Teller-emléknapon vetítették), és az elhangzottakat az ESZIRAT
c. iskolaújságban megjelentették.
-A fizikaszakkörös diákok kísérleti bemutatót tartottak társaiknak, ahol a radioaktív sugárzás mérését helyezték a figyelem középpontjába.
-Az iskola aulájában Teller Ede munkásságát, paksi látogatásainak emlékké-

peit és emléktárgyait kiállítás formájában rendezték össze.
-A „Teller-emléknap” keretében pedig
Radnóti Katalin fõiskolai tanárnõ és Ronczyk Tibor atomerõmûves szakmérnök,
az ESZI volt igazgatója tartott elõadást. E
rendezvény alkalmával került sor a Viszszaemlékezések címû videoklipp vetítésére és Teller Ede zongorajátékát idézõ zenedarab bemutatására.
LAnna

Nyilvántartásba vett hagyaték
z elmúlt évben adtunk hírt arról, hogy Szabó Benjamin volt kormánybiztos és a Paksi Atomerõmû
Vállalat elsõ igazgatója az Üzemtörténeti Gyûjteményünknek ajándékozta az atomerõmû építésével
kapcsolatos iratait és egyéb dokumentumokat, amelyek nagy részét felhasználta az „Atomkorkép” címû
monográfiájának megírásához. Ennek a hagyatéknak
a leltározását ebben a hónapban sikerült befejezni, öszszesen 1115 tétel, 11 436 oldalnyi irat és fotó került
számbavételre.
Ebben a hagyatékban
õrizzük az itt látható levelet, és a levélben jelzett látogatás alkalmával készült fotót. A fotóarchívumunkban
õrzött kép készítésének idejét nem ismerjük pontosan,
ám a fotó, a levél és Kováts
Balázs információi alapján
azt mondhatjuk, hogy a látogatásra 1983 januárjában
került sor. Viszont a látogatás napja még mindig nem
ismert, mert Balázs még
nem találta meg azt a Juhász Ferenc-kötetet, amelyet a költõ ebbõl az alka-
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lomból dedikált részére. A képen látható személyek balról jobbra : Tóth Eszter fizikatanárnõ, Marx György professzor, Pónya József vezérigazgató, Juhász Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas költõ, Uhrin József fizikus, az
Állami Indító Bizottság titkárságának a munkatársa és
Kováts Balázs. Juhász Ferenc augusztus 16-án ünnepelte 80. születésnapját, mely alkalomból - kissé megkésve, de annál nagyobb tisztelettel - köszöntjük.
-beri-

Telleremlékkiállítás
az ESZI-ben
eller Ede 100. születésnapjára emlékezve kiállítást rendeztek az Energetikai Szakközépiskola aulájában, melyet szeptember 25-én délelõtt Szabó Béla igazgató úr nyitott meg.
Teller Ede (Budapest, 1908. január 15.
- Stanford, Kalifornia, 2003. szeptember
9.) magyar származású amerikai atomfizikus. Legismertebb a hidrogénbombakutatásokban való aktív részvétele, ezért
az USA-ban mint „a hidrogénbomba atyja” vált közismertté.
A Teller Ede munkásságát bemutató kiállítás szervezõje Nagyné Lakos Mária
matematika-fizika szakos tanárnõ, aki
nem csupán ennek az egy programnak a
gondozója, hanem az egész rendezvénysorozatnak, melyet Teller Edére emlékezve rendeztek.
A Magyar Nukleáris Társaság "Félni
csak egy dologtól kell, és az a tudatlanság"
mottóval hirdetett pályázatot iskolák számára, ami Teller Edérõl történõ megemlékezést, életének feldolgozását és interaktív programokat foglalt magába. A cél az
volt, hogy a gyerekek minél aktívabban
vegyenek részt a rendezvényeken, és minél több emberhez jusson el Teller Ede
munkássága.
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- Úgy gondoltam, hogy a pályázaton nekünk feltétlenül részt kell vennünk mondta Nagyné Lakos Mária -, hisz Teller
Ede járt Pakson, járt az atomerõmûben és
az iskolában is. A kiindulást az Ismerd
meg Teller Edét! gondolat adta. Ennek
szellemében kerestük meg azokat az embereket, akik találkoztak vele, és elmesélték történeteiket, Teller Edével kapcsolatos élményeiket, továbbá azt, hogy milyennek látták, milyen embernek ismerték
meg õt. Ezekbõl a beszélgetésekbõl egy 12
perces videofilm készült. Felkutattuk a
régi felvételeken szereplõ személyeket,
akik örömmel bocsátották rendelkezésünkre Teller Edével kapcsolatos emléktárgyaikat. Sok segítséget kaptunk az
atomerõmû Tájékoztató és Látogatóközpontjától, valamint az Atomerõmû újság
fõszerkesztõjétõl is.
Az aula nagy falitábláján a kiállítás nyitó képeként Teller Edét idézõ festményeket, Makó Andrásnak, az ESZI tanárának
alkotásait helyezték el.
A tablókon bemutatott képeken is látható, hogy Teller Ede elsõ útja az atomerõmûbe vezetett, ahol meg is gyõzõdött a
biztonságról. A képek ízelítõt adnak az
atomerõmûben, az iskolában és a városban való tartózkodásáról. Az egyik felvétel arra emlékeztet, amikor a fõiskolai
nagyelõadóban zongorán játszott az öszszegyûlt közönségnek.
A kiállításon olvasható Teller Ede életrajza, továbbá írások Teller mondta és
Tellerrõl mondták összeállításban. Politikai tevékenységérõl szintén vallanak publikációk, feljegyzések. Itt látható mellszobrának tanulmányként készített kisebb mása, és a szoboravatási ünnepség
képei. Az üveges tárlóban Teller Edét ábrázoló érmék, róla, illetve általa írt könyvek láthatók.
Az október végéig tartó kiállításra az iskola nyitvatartási idejében mindenkit szeretettel várnak.
Lovásziné Anna
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Mentori programok
az atomerõmûben
Interjú László Zoltánné Icával, a munka- és személyügyi osztály személyzetfejlesztési csoportjának vezetőjével
Mi a célja a mentori programoknak?
Az általános cél a felvételre kerülő vagy új munkakört betöltő
munkavállalók megfelelő színvonalú szakmai felkészítésének
támogatása. Ide tartozik a munkaköri feladatok és a munkakörnyezet mielőbbi megismertetése, a munkavégzési technikák begyakoroltatása, a szervezeti értékek, elvárások közvetítése, valamint a speciális és nagy szakmai tapasztalatokkal
rendelkező szakemberek tudásának, tapasztalatának minél
hatékonyabb átadása. Ezen túlmenően a mentori programok
rendszerének hozzá kell járulnia a kiegyensúlyozott generációváltás folyamatához, valamint a vállalati értékek és szervezeti kultúra személyes közvetítéséhez.
Mióta futnak a programok?
2005-től alkalmazzuk a mentori programok rendszerét.
2006-ban kidolgoztuk a mentori programok részletes szabályozását. Ennek keretében meghatároztuk az előkészítés és a
végrehajtás dokumentálására vonatkozó szabályokat. 2006.
második félévében, a gyakorlati tapasztalatok alapján felülvizsgálatot végeztünk. Ekkor határoztuk meg az összeállítás és
az értékelés formai, tartalmi követelményeit. A mentori programok a felülvizsgált szabályok alkalmazásával 2006. október 1-jétől működnek a jelenlegi formában.
Hogyan indul el egy mentori program?
Mentori program indításáról az adott szakmai szervezet vezetője dönt, az utánpótlási tervek és a munkakörönkénti betanulási idők figyelembevételével. Alkalmazása olyan esetekben indokolt, amikor a munkakör specialitásaira tekintettel
egyéni segítség, egyedi betanítás szükséges.
Élnek-e a vezetők ezzel a lehetőséggel?
Igen. Évente 100-110 program indul. A szervezetek közötti
megoszlást tekintve kiemelkedik az üzemviteli igazgatóság által indított programok aránya. Ez az összes program közel
70%-át takarja. 2007-ben jelentős nyugdíjazás történt az
üzemeltetői létszámot érintően. Az utánpótlásra kijelölt munkavállalók új munkakörre történő felkészítése számos esetben mentori program keretében történt, illetve történik.
Ki lehet mentor?
A mentori megbízásról a szakmai szervezetek vezetői döntenek. A program keretrendszerének kidolgozásakor meghatároztuk a mentorok kiválasztásának szempontrendszerét. Ez a
mentor személyével kapcsolatos elvárásokat, kiválasztásuk
alapvető követelményeit tartalmazza. A mentoroknak magasan kvalifikált, speciális és nagy szaktudással, többéves szakmai tapasztalattal rendelkező szakembereknek kell lenniük.
Emellett a mentor kijelölésénél a szakmai szervezetek vezetőinek a mentori tevékenységgel megbízott munkavállaló személyiségét is figyelembe kell venniük (kommunikáció, empátia, együttműködés, kapcsolatteremtés, képesség a tudásátadásra, a munkavállaló motiválására, szakmai tekintély stb.).
Általában szívesen vállalnak mentorálást a feltételeknek
megfelelő kollégák?
A szakmai szervezetek tájékoztatása alapján elmondható,
hogy a munkavállalók között presztízse van a mentori tevékenységnek, a megbízást szakmai elismerésnek tekintik.
Ezen túlmenően olyan motivációs rendszert alkalmazunk,
amely megfelelő anyagi és erkölcsi elismerést biztosít a szakmai tapasztalatukat, tudásukat lelkiismeretesen átadó mentorok számára.
Mely munkatársakból lesz, illetve lehet mentorált?
A mentorált kollégák jelentős része (57%-a) 35 év alatti, akiknek
többsége röviddel a mentori program indítását megelőzően lépett be a céghez. Kisebb részük több éve a részvénytársaság
munkavállalója. Őket utánpótlásként jelölték magasabb munkakörbe. A mentoráltak több mint fele egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezik, közel 40%-uknak középfokú végzettsége
van, a szakmunkás végzettségűek aránya nem éri el a 10%-ot.
Hogyan zajlik le egy mentori program?
Mentori tevékenység végzése minden esetben dokumentált
mentori terv alapján történik. A tervet a mentor állítja össze,
amely során figyelembe veszi az adott munkakörre vonatkozó
szabályozásokat, előírásokat, a munkaköri képzettségi és
vizsgakövetelményeket. Amennyiben a mentorált munkakörre létezik az oktatási szervezet által kidolgozott képzési program, az a mentori program részét képezi. A mentori terv az elsajátítandó szakmai elméleti, gyakorlati ismeretek rögzítése
mellett tartalmazza a program egyes szakaszainak időtartamát, helyszíneit, a program lebonyolítását támogatók körét,
valamint a program végrehajtása során előírt minősítési (számonkérési) formákat. A program zárásakor a végrehajtásról
írásbeli értékelés készül, amelyben a mentor összefoglalja a
program eredményeit, a mentorált munkavállaló megfogalmazza észrevételeit, a szakmai szervezet vezetője értékeli a
program végrehajtását. Azt végül az oktatási szervezet illetékes vezetőjével is egyeztetni kell.
Visszaigazolják-e a tapasztalatok a mentori programok
hasznosságát?
A szakmai szervezetek vezetőinek az az egybehangzó véleménye, hogy a mentori programban résztvevő munkavállalók az
elméleti tudást és a munkavégzéshez szükséges gyakorlati ismereteket egyaránt megszerzik a program során, és alkalmasakká válnak az önálló munkavégzésre.
Prancz Zoltán

2008. október

Hulladékkezelés vagy újrahasznosítás?
Az Országos Atomenergia-hivatal
vendégeként a magyarországi látogatáson tartózkodó Dale E.
Klein, az US Nuclear Regulatory
Commission (NRC) elnöke szeptember 23-án elõadást tartott a
Magyar Tudományos Akadémián
a nukleáris reneszánszról.
ale E. Klein elõadásában többek
között jelezte, hogy az NRC 1979ben hozta létre azt a kombinált
engedélyezési eljárást, amely az atomerõmûvek védelmét és biztonságos
üzemét szolgálja. Mint mondta: az
Egyesült Államokban jelenleg 104 reaktor mûködik, és további 23 építésére nyújtottak be engedélykérelmet. Az
USA villamosenergia-igényének 20
százalékát fedezik atomerõmûvek,
míg ez az arány Magyarországon 40,
a világ összes felhasználásának pedig
15 százaléka származik nukleáris
energiából. Szerinte legutóbb 30 éve
volt hasonló nukleáris reneszánsz az
államokban, mint amit napjainkban
tapasztalhatunk.
Mint a mai tapasztalatokról mondta:
bár annak eldöntése, hogy milyen típusú erõmûvet építsen a beruházó, az
nem az NRC hatásköre, de õ személy
szerint legszívesebben két típusú erõmûvet szeretne látni, ez pedig a forralóvizes és a nyomott vizes típus. Ezeknek az engedélyeztetése is egyszerûbb, mert a hasonló típusú reaktorok
esetében egy kialakult, egylépcsõs eljárás alapján kiadható az engedély. Az
NRC felügyeli az egyetemi kutató- és
oktatóreaktorokat is, melyek többnyi-
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re 10 MW körüli teljesítményûek.
Ezeknek a felügyelete azért is rendkívül lényeges, mert a hivatal számára
egy jó lehetõség a szakember-utánpótlás biztosítására az egyetemi képzés.
Az elnök úr kérdésre válaszolva jelezte, hogy Amerikában is komoly vita folyik arról, hogy a nagy aktivitású
radioaktív hulladékok, vagyis az atomerõmûvek kiégett fûtõelemeinek végleges tárolása vagy a késõbbiekbeni
újrahasznosítása lehet a kedvezõbb
megoldás. Jelenleg az Egyesült Államokban Oregonban, Texasban és a
Yucca-hegységben is folynak olyan kutatások, amelyek a végleges tároló kialakítására irányulnak, de ehhez olyan
gránitalapú kõzetet kell találni, ahol
több száz vagy ezer évig is megoldható a biztonságos elhelyezés. Egyébként
a világ valamennyi országában képzõdnek különféle radioaktív hulladékok, még akkor is, ha nem üzemeltet-

nek atomerõmûvet, mert az ipari, orvosi, kutatási felhasználásból is keletkeznek olyan sugárzó anyagok, melyeknek a biztonságos tárolását meg
kell oldani. A kiégett fûtõelemek végleges elhelyezésére irányuló munkákban Svédország és Finnország jár az
élen, ahol 2010-2014 között már elkészülhet a létesítmény. Ezzel együtt vi-

Magyar Innovációs Szövetség: Innováció 2008
A Paksi Atomerõmû Zrt. és társaságunk számos minõsített beszállítója is tagja a Magyar Innovációs Szövetségnek (MISZ).
Többek között ezért is jelentõs és
közérdeklõdésre számot tartó
hír, hogy "Innováció 2008" címmel megjelent a MISZ idei évkönyve.
Magyar Innovációs Szövetség
minden év második negyedévében megjelenteti az elõzõ év innovációs eseményeit bemutató kiadványát. A legutóbbi, az "Innováció
2008" címû, fényképekkel, táblázatokkal és grafikonokkal is illusztrált
kiadvány részletesen ismerteti a
MISZ innovációt népszerûsítõ programjait, pályázatait és különbözõ versenyeit, többek között a Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot, melynek
díjátadási ünnepségére a hagyományoknak megfelelõen, az Országházban került sor, az idén a köztársasági
elnök jelenlétében. Megtudhatjuk azt
is, hogy a másfél évtizede kiírásra kerülõ Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny nyertesei az EU Fiatal Tudósok Versenyén
kiválóan szerepeltek 2007-ben,
Spohn Márton elsõ díjban, Buza Dániel különdíjban részesült. A Szövetség rendszeresen delegál fiatal tudósjelölteket az USA-ba, Nagy-Britanniába, Svájcba, Németországba, Svédországba, továbbá 2007 óta a kínai tudományos és technológiai nemzetkö-
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zi versenyre is.
Az évkönyv tartalmazza a "Nem az
iskolának, a jövõnek tanulunk" mottó jegyében megrendezett, XIX. rendes közgyûlésen elhangzott elõadások szövegét és a hozzászólásokat is.
A szövetség vezetõi elõadásukban rámutattak, hogy szoros összefüggés
van a természettudományos, illetve
mûszaki képzés és az innováció között. Sajnálatos módon az utóbbi tíz
évben e pályák iránt a fiatalok érdeklõdése jelentõsen csökkent.
A gazdasági és közlekedési miniszter is tartott elõadást a közgyûlésen,
és itt jelentette be, hogy Budapest is
pályázik arra, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Intézet székhelye legyen.
A közgyûlési hozzászólások - melyek mindegyike tartalmas - is olvas-

hatók az évkönyvben. Az egyik felszólaló tréfásan meg is jegyezte, hogy
"törvényt kellene arra hozni a magyar
parlamentben, hogy… az ilyen MISZvándorgyûléseken kormánytisztviselõk hivatalból kötelesek részt venni."
A kiadványban összegzésre került
a MISZ elmúlt évi szakmai tevékenysége is. A szövetség a hazai K+F, illetve az innovációs tevékenységgel kapcsolatban harminchárom alkalommal
alakított ki véleményt, állásfoglalást,
melyet az illetékes állami szerveknek
és sok esetben a sajtónak is eljuttatott. A kormány középtávú Tudomány-, Technológia- és Innovációpolitikai (TTIP) Stratégiájának elkészüléséhez pl. nemcsak szakmai
állásfoglalásaival járult hozzá, hanem
a kormány általi elfogadását is sürgette, eredménnyel. A TTIP intézkedési tervében a MISZ által kezdeményezett Innovációs Nagydíj nevesítve szerepel, valamint két szakterületen a
Magyar Innovációs Szövetség is nevesített közremûködõ.
A MISZ vezetõi, ahogyan azt korábban is tették, az idei évkönyvet az aktuális Hírlevéllel együtt küldték meg
a tagoknak, külön postázzák a minisztériumok és egyéb kormányzati
szervek képviselõi részére, valamint
az érdeklõdõk számára interneten is
elérhetõvé tették. Az évkönyv elektronikus változata bárki számára ingyenesen hozzáférhetõ az alábbi linken:
http://www.innovacio.hu/5b_hu_20
08.htm.
Sipos László

Veterán jármû találkozót tartottak Pakson
eterán jármû találkozót tartottak július második hétvégéjén
Pakson, melynek központi helyszíne a Paks-Cseresznyés pusztán található Erdei Iskola területe volt.
Július 11-én pénteken délután a Városi Múzeumban került sor a megnyitóra. Ez volt a második paksi találkozójuk a motorosoknak. A "PaRiPa és Barátaik" szervezésében 76 regisztrált jármû java részét tekinthették meg a látogatók. A találkozót családi hétvégeként
rendezték meg a szervezõk azzal a
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nem titkolt céllal, hogy a feleségek és a
gyerekek is megtapasztalhassák a veterán jármûvek tulajdonosainak összetartását. A programok összeállításában
is arra törekedtek, hogy minden korosztály megtalálhassa a neki megfelelõ tartalmas kikapcsolódást korra,
nemre, felekezetre való tekintet nélkül.
Szombaton Németkérre és Tengelicre
is ellátogattak a program résztvevõi. A
PaRiPa nem más, mint a paksi Ring
család, amely a veteránosok hazai táborában Paksot képviseli. Wollner Pál

lágszerte folynak a kutatások az üzemanyagciklus átgondolására, bár ma
még lényegesen olcsóbb új fûtõelemeket beszerezni, mint a kiégettek újrahasznosítását megoldani. Szerinte
egyébként a paksi atomerõmû biztonságos, és itt is szigorúan ellenõrzi a
nukleáris hatóság az atomerõmû mûködését. Magyarországon is hasonló a
helyzet, vagyis folynak a kiégett fûtõelemek végleges tárolását biztosító telephelyi kutatások a nyugat-mecseki
Boda térségében. A jelenlegi elképzelések szerint 2015-16 körül kell elkészülnie annak a föld alatti laboratóriumnak, ahol majd a további részletes
kutatásokat el lehet végezni - mondta
kérdésünkre Rónaky József, az Országos Atomenergia-hivatal (OAH) fõigazgatója. Mint jelezte: természetesen itthon is aktuális téma a kiégett fûtõelemek üzemanyagciklusának kérdése,
ezért nem maradhatunk ki az ezzel
foglalkozó kutatásokból. A reprocesszálás rendkívül költséges, fõleg a plutónium kezelésének megoldása problémás. Az erre irányuló kutatások fogják meghatározni a jövõbeni lehetõségeket, vagyis, hogy mi történjen
a ma még hulladéknak tekintett kiégett fûtõelemekkel, de ez még évtizedekig munkát fog adni a kutatóknak.
Rónaky József szerint az NRC szakembereitõl sokszor kaptak segítséget az
OAH munkatársai, így többek között a
2003-as paksi üzemzavar elhárítása
kapcsán és az erõmû üzemidõ-hoszszabbításához kötõdõ hatósági munka
elõkészítéséhez is.
Mayer György

Poós Ferencné
(1948-2008)

Poós Ferencné szül. Kuti Borbála
nyugdíjas kolléganõnk 2008. szeptember 14-én, életének 61. évében rövid
szenvedés után a szekszárdi kórházban
elhunyt.
1948. augusztus 2-án született Kemecsén. Ugyanitt végezte el az általános
iskolát, majd raktáros képzettséget szerzett. 1986. január 1-jén nyert felvételt a
Paksi Atomerõmû Vállalathoz. A pénzügyi osztályon adminisztrációs munkát
végzett, melyhez számítógépes ismereteit jól hasznosította. Munkahelyén csendes és szerény volt, munkatársai felé
mindig segítõ szándékkal közeledett.
Egészségi állapotának megromlása
miatt 2005. szeptember 30-án kérte rokkant nyugdíjazását. Nyugdíjas éveiben
a családjának élt, imádattal szerette
két kislány unokáját, akik nagyon sok
örömet szereztek számára. Szeretett sütni, fõzni és rejtvényt fejteni, munkatársaival is rendszeresen tartotta a kapcsolatot.
Pakson élt férjével, aki a betegsége
idején odaadóan ápolta. Lánya is gyakran látogatta, azonban szeretõ gondoskodásuk sem tudta megakadályozni betegsége súlyosbodását. Halálát megelõzõen két hónapig állt kórházi kezelés
alatt. Betegségét türelemmel viselte, soha nem panaszkodott.
Fájó szívvel gyászolja házastársa, Ferenc, lánya Szilvia és veje Péter. Búcsúznak tõle unokái, Petra és Fanni.
A rokonok, ismerõsök és munkatársak nyugdíjas kolléganõnktõl 2008.
szeptember 20-án, a paksi Fehérvári úti
temetõben megtartott szertartáson vehettek végsõ búcsút. Emlékét õrizve ezúton búcsúzik tõle a Paksi Atomerõmû
Zrt. kollektívája. Nyugodjék békében.
Kzné

2008. október
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Pétervári szakemberekkel közös mérések
2008. szeptember 22-26. között az
oroszországi CKBM vállalat három
szakértõje járt a paksi atomerõmûben. Látogatásuk célja az volt, hogy
a 2. blokki teljesítménynövelés érdekében végrehajtott fõ-keringtetõszivattyú (fksz) járókerékcseréjét követõen meggyõzõdjenek a CKBM által
szállított szivattyúk megfelelõ mûködésérõl.
szentpétervári OAO CKBM (korábban CKBM Energonaszosz) egyike
az egykor hatalmas Kirov Nehézgépgyár alapjain ma mûködõ üzemeknek. A VVER-atomerõmûvek fksz-einek
tervezõjeként a GCN-317 típusú paksi berendezések tervezése is hozzá kötõdik.
Ma már a tervezésen kívül gyártják is a
szivattyúkat az üzemben. Jelentõs munkát, fejlesztést jelent az új VVER-1000 típusú blokkok fõ-keringtetõszivattyúinak
gyártása.
Az új paksi 2. blokki fksz-járókerekek
korszerû, kovácsolt és hegesztett technológiával kerültek legyártásra a korábbinál
nagyobb méretben. Cseréjükre azért volt
szükség, hogy biztosítani lehessen a teljesítménynöveléshez (tn) - a vonatkozó
biztonsági elemzések alapján - szükséges
nagyobb primer köri hõhordozó-forgalmat.
Jurij Pautov fõkonstruktõrt, Nyikolaj
Belik fõszakértõt és Rogyion Kazancev
osztályvezetõ-helyettest Pekárik Géza
mûszaki igazgató és Szõke Larisza, a nukleáris üzemanyag osztály (nüo) és a tnprojekt vezetõje fogadta. Pekárik Géza kiemelte, hogy a pétervári szakemberek
közremûködése nagyon fontos a kiemelt
tn-projekt sikeres végrehajtásában. Szõke
Larisza és Hadnagy Lajos, a nüo munkatársa a teljesítménynövelés helyzetérõl
adott tájékoztatást. Mint elhangzott, az el-
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lenõrzések után a 2. blokki tn felterhelési program november közepén kezdõdik.
Az fksz-járókerekek, tengelyek és más
alkatrészek (hat üzemi és egy tartalék-

készlet) gyári ellenõrzésére 2007 novemberében került sor. A hatósági engedély
birtokában a Paksra leszállított alkatrészek beépítését a 2. blokk 2008. évi nagy-

javítása alatt hajtotta végre a forgógépkarbantartó osztály (fko). Ezt követték a
blokk visszaindulása alatt, után a rendszertechnológiai osztály (rto) által végzett
hidraulikai és termohidraulikai méréseket.
A mérésekért felelõs Jakab Albert, az
rto üzem-ellenõrzési csoportvezetõje a
vendégekkel egyeztette a CKBM részére
korábban megküldött mérési módszert,
és tájékoztatást adott az addigi eredményekrõl. A blokki számítógépes adatfelvételt követõen a felek közösen értékelték a
feldolgozott adatokat. A paksi és a szentpétervári szakemberek elõzetes számításai beigazolódtak: a 2. blokki primer köri forgalom a kívánt 41-42 ezer köbméter/óra tartományban van. A felek zárójegyzõkönyvben rögzítették a sikeres mérés tényét és adatait.
A vendégeknek lehetõségük volt további paksi tájékozódásra is. Az fko karbantartómûhelyét és munkáját Antus Zsolt és
Baldauf János mutatta be az ellenõrzött
zónában. Elmondták, hogy a nagy kihívást jelentõ járókerékcserét megkönnyítette a 4. blokki 1. fksz-en korábban elvégzett ilyen munka. A lehetõséget kihasználva Dobos Zoltán vezetésével a gépész
karbantartási technológiai osztály (gkto)
és az fko munkatársai technológiai kérdéseket beszéltek meg a CKBM szakértõivel. A Karbantartó Gyakorló Központban
(KGYK) Nagy Sándor adott tájékoztatást
az fksz-ekkel kapcsolatos tevékenységrõl.
A vendégek mindenhol kíváncsian kérdezték a paksi szakembereket tapasztalataikról. Megható volt, ahogy az 1980-as
évek elején, a paksi blokkok építése idején együtt dolgozó Nagy Sándor és Jurij
Pautov egymásra talált.
A hét végén az orosz szakembereknek
módjuk nyílt egy kis pécsi és budapesti
városnézésre is.
HyL

Fontos döntések a NAÜ 52. közgyûlésén
El Baradei

2008. szeptember 29. - október 4. között
a bécsi Vienna Centerben tartotta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ)
az 52. közgyûlését. Több mint 130 tagországból 1400 feletti volt a résztvevõk száma a konferencián.
Dr. Mohamed ElBaradei fõigazgató szerint a NAÜ válaszút elõtt áll. Nyitóbeszédében kifejezte, hogy munkatársai kiváló munkát végeztek az elmúlt 12 hónapban, de a tagállamok elvárásai, valamint
az ügynökség jogi lehetõségei és a rendelkezésre álló források között nincs meg a
megfelelõ kapcsolat.
ElBaradei elmondta, hogy jelenleg 30
A Dunaújvárosi Főiskola szervezésében került
megrendezésre ez a szakmai kiállítással és
termékbemutatóval egybekötött konferencia
szeptember 4-5. között.
Régi időkbe nyúlik vissza jó kapcsolatunk a főiskolával. Több hasznos célgépet, szerszámot
készítettek a turbinák körüli karbantartási
munkákhoz. Dr. Szántó Jenő rektor helyettes
szinte napi kapcsolatban van az illetékesekkel,
most ö volt a fő szervezője e konferenciának.
A Magyar Karbantartási Konferencia kapcsolódik a környező országok karbantartási konferenciáin, az európai karbantartási konferencián (EuroMaintenance) és a karbantartási világkongresszuson (World Congress on
Maintenance) tárgyalt, legújabb szakmai irányzatokhoz:
I Karbantartás korszerű irányzatai
- TPM - teljeskörű termelés-fenntartási
és fejlesztési rendszer,
- RBM - kockázat alapú karbantartás,

országban 439 atomreaktor üzemel, és
36 van építés alatt. Az elõrejelzések szerint 2030-ig várhatóan duplájára nõ az
atomerõmûvek összteljesítménye. Az elmúlt két évben mintegy 50 tagállam jelezte szándékát az atomenergia alkalmazására és igényét a NAÜ segítségére. A fõigazgató kihangsúlyozta, hogy minden országnak megvan a joga az atomenergia
használatához, valamint a felelõssége,
hogy azt helyesen tegye.
A fõigazgató jelezte, hogy globális rendszer biztosítja a nukleáris és hagyományos biztonságot a világban a nemzeti infrastruktúrák, a NAÜ szolgáltatásai és a

nemzetközi egyezmények révén. Az ügynökség büszke arra, hogy 50 éves a Biztonsági Szabványok Programja. A nukleáris biztonság jelentõsen nõtt, de elengedhetetlen, hogy a valós biztonsági kultúra gyökeret eresszen mindenhol.
Mohamed ElBaradei kitért az általa egy
éve létrehozott magas szintû munkacsoport, az egykori állam- és kormányfõkbõl,
elismert tudósokból álló Különleges Személyek Bizottsága által összeállított, átfogó jelentésre. Az Ernesto Zedillo volt mexikói elnök által vezetett bizottság 2020ig tartó kitekintésében több kihívásra és
lehetõségre mutatott rá, és konkrét aján-

Atomenergia a világban - helyzet és kitekintés
Az atomenergia - a világban tapasztalható
energiaigény-növekedéssel együtt - bővülni fog,
mondja a NAÜ Energia, villamos energia, atomenergia - prognózis a 2030-ig terjedő időszakra
c. 2008 szeptemberében megjelent kiadványa.
Az 1981 óta minden évben kiadott kitekintés
legújabb változatában a visszafogott becslés
szerint - ha a megkezdett építkezéseket befejezik, de az atomenergiához való viszony általá-

ban nem változik - a mai 372 GW-ról 2030-ra
473 GW-ra nő az atomerőművek összes villamos teljesítménye a világban. A kormányoknak
és nagyvállalatoknak az atomenergia hosszabb
távú alkalmazására vonatkozó nyilatkozatait,
valamint a potenciális "új belépők" szándékait figyelembe vevő magas szintű prognózis szerint 748 GW-ra változik az atomerőművek villamos teljesítménye 2030-ra.

Magyar Karbantartási Konferencia 2008
- RCM - megbízhatóság alapú karbantartás,
- PdM - előrejelzésen alapú karbantartás,
I Reliability Engineering & Condition Monitoring, módszerek, rendszerek, gyakorlat
I Remote Maintenance & e-maintenance
technológiák és rendszerek
I A műszaki diagnosztika helye, szerepe a korszerű karbantartási stratégiákban, gépek,
statikus berendezések állapotmonitorozása;
komplex diagnosztikai- és felügyelő rendszerek, gépvédelem
I Korszerű hibadiagnosztikai technikák és
technológiák (rezgéselemzés, olajanalízis,
ferrográfia, ultrahang vizsgálat, infravörös
termográfia, stb.) - eset tanulmányok
I A karbantartás biztonsági, környezetvédelmi, gazdasági, egészségügyi aspektusai
I A karbantartás tervezés, szervezés és menedzsment

I A karbantartás minőségbiztosítási kérdései,

kapcsolódó hatósági tevékenység, szabványok, törvényi szabályozások, ajánlások,
előírások
I Karbantartás- és javítástechnológiák képzése, oktatása, gyakorlati tréningek szerepeltek a neves előadókat felvonultató konferencián.
Nagysikerű előadást tartott Kiss Gábor kollégánk (ktfo Diagnosztikai Csoport vezetője)
„Gépállapot diagnosztikai módszerek a Paksi
Atomerőműben” címmel. Mindenfajta állapotvizsgálat legfőbb célja a meghibásodásból
eredő nem várt leállások és üzemzavarok elkerülése, illetve olyan információk megszerzése a
gépekről, amely a karbantartás tervezését elősegíti. A forgógépek egyik legfontosabb ilyen
jellegű vizsgálata a rezgésdiagnosztika. Adatai

lásokat is megfogalmazott.
A közgyûlés zárásként elfogadott egy
nyilatkozatot, amely az ügynökség munkáját értékeli, és a jövõbeli irányokat határozza meg a kulcsterületeken. Ezek közé tartozik a nukleáris biztonság, a nukleáris alkalmazások, a technológiaátadás
és a safeguards bevezetése.
A konferencia alatt, részben ahhoz kapcsolódva egy kétnapos Tudományos Fórumra is sor került, amely a természetre
és a NAÜ 2020-ig tartó programjára összpontosított. Több megbeszélés témája volt
az atomenergia, a nukleáris biztonság, a
mûszaki együttmûködés. Szintén a hét
programja volt a Nemzetközi Biztonsági
Tanácsadó Csoport (INSAG) fóruma, amely a nukleáris biztonság biztosításával és
az atomenergiát alkalmazó öt "új belépõ"
perspektívájával foglalkozott.
A NAÜ-közgyûlés eredményei alapján
a kormányzótanács - amelybe két évre 11
új tagországot választott a közgyûlés - hoz
döntéseket és határozatokat az október 6án kezdõdõ ülésén, valamint foglalkozik
az új fõigazgató megválasztásával.
(Hadnagy - Forrás: NAÜ Internet honlap: www.iaea.org)
alapján az állapotfüggő karbantartás bevezetése lényegesen kisebb költséggel nagyobb
üzembiztonságot garantál.
A konferencián többen vettek részt az erőmű
képviseletében. Kiváló lehetőség volt ez a rég
tanultak fölelevenítésére, valamint hallottak az
új karbantartási módszerekről, irányzatokról is.
gyulai

Voronyezsi
vendégek jártak Pakson
2008. augusztus 18-28. között a Voronyezsi Állami Agrártudományi Egyetem (VGAU)
tanárai, diákjai vendégeskedtek Magyarországon a Paksi Orosz Klub Egyesület (POK)
szervezésében, a Paksi Atomerőmű Zrt. és a
Paksi Önkormányzat támogatásával.
A tíz tanár, tíz tanuló és egy újságíró a
POK által már hagyománnyá alakított, a
két város közötti ifjúsági cseretáborozás
keretében jött hazánkba. A látogatás
célja az általános ismerkedésen túl a hazai felsőoktatási intézmények nemzetközi, ifjúsági projektjeinek, munkájának
megismerése volt, de érdekelték a delegációt a magyar agrárágazat eredményei
és a II. világháborús doni hadműveletek
magyar vonatkozásai is.
Az orosz delegáció két vezetőjét kérdeztük
még kirándulásuk elején a részletekről:
Pjotr Kolugin, a VGAU egyetem előtti felkészítő központjának vezetője:
- Szergej Filonyenko történelem profeszszor, a nemzetközi kapcsolatok tanszékünk vezetője révén, aki a II. világháborús doni hadműveletek kutatója, a városaink közötti együttműködés már több
éves. Most delegációnk egyrészt a rektori és tanári karból tevődik össze, akik dékánok, tanszékvezetők, docensek, egyetemi tanárok, másrészt aspiránsok, ifjú
hallgatók, egyes esetekben felvétel előtt
álló tanulók jöttek velünk. Látogatásunk
célja, hogy megismerjük az egyetemi
hallgatóság életét, a mezőgazdaságot, a
történelmet. Már az első benyomások is
érdekesek voltak ideérkezésünk során: a
határ átlépése után meglepően nagy
rend fogadott minket a falvakban, a mezőkön. Kellemes volt látni, milyen szép a
magyar vidék. Mint mezőgazdásznak,
egyből a szemembe ötlött, mennyi napraforgó és kukorica nő a földeken, valamint milyen sok a legelő az állattartáshoz. Először járok Magyarországon, és
nagyon örültem, hogy a voronyezsi delegáció tagja lehetek. Nagyon kedvesen
fogadtak minket önöknél Kern
Tatyjánával az élen, és nagyon érdekes
programmal vártak. Úgy gondolom, nagyon hasznos lesz az ittlétünk, és sok érdekeset tanulhatunk önöktől, amit remélem, át tudunk adni a hallgatóinknak.
Jelena Zaksevszkaja, a VGAU nemzetközi
képzési projektek központjának igazgatója:
- Sok országgal van kapcsolatunk. A képzési területen a legszorosabbak ezek közül a
bajor Weinstefan és a nebraskai Lincoln
egyetemekkel való együttműködés. A Paks
városával való kapcsolat egyetemünkön
szintén néhány éves múltra tekint vissza.
Engem személyesen nagyon érdekel a magyar egyetemek egymással és a külföldi intézményekkel való együttműködése, így
régóta szerettem volna ide eljutni. Örülök,
hogy nekem és kollégáimnak, valamint a fiataloknak ez sikerült. A Kaposvári Egyetemre nagyon kíváncsiak vagyunk, hiszen velük
már együttműködési szerződést is aláírtunk. De általában is érdekel, hogyan élnek
az emberek Magyarországon, milyen a civil
élet, melyek a főbb hagyományok, nevezetességek. Kellemes volt, hogy nagy szeretettel fogadtak bennünket magyar földön. A
nagy érdeklődés miatt mindezt tovább is
szeretnénk adni az otthoniaknak, az egyetemistáknak, akik várhatóan még nagyobb
érdeklődéssel fordulnak majd az Önök országa felé.
Mint később megtudtuk, a vendégek programja sikeresen lezajlott. Kaposváron az
egyetem rektora fogadta őket, hiszen a létező együttműködést tovább kívánják fejleszteni. A VGAU három vezetője pedig a Gödöllői Egyetemen is tárgyalt. A voronyezsiek ellátogattak még Balatonfüredre, Budapestre
és Pécsre is. Bölcskén az ottani, már Voronyezsben is ismert, nagy sikerrel szerepelt
néptánc-együttes lépett fel a vendégek
előtt.
Hadnagy Lajos
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Jó tudni! - Egészségtippek
A PA Zrt. Egészségközpontja új kez deményezésként kívánja bevezetni
Egészségtippek szolgáltatását. A he ti programtáblázatban havonta
rendszeresen közzé teszünk egész ség témakörben hasznos tanácso kat, tippeket az egészségüket féltő,
tudatosan őrző munkavállalóinknak.
10 apró trükk, avagy hogyan kezdjük
egészségesen a napot? Ha azt szeretnéd, hogy jól induljon a nap, és tenni is
hajlandó vagy ezért, figyelj oda a reggeli
étkezésre, és szánj pár percet a testmozgásra is!
Csínján a vajjal!
1. Csak könnyen kenhető, szobahőmérsékletű vajat használj, ugyanis a hűtőben keményre dermedt vajat jóval nehezebb vékonyan felkenni a kenyérre.
Aki ezt a szabályt betartja, szendvicsenként mintegy 5 g vajat, azaz 45
kalóriát spórol.
Mogyorókrém helyett inkább méz
2. A legkiadósabb zsírbombák közé sorolható a mogyoróvaj (53% zsír) és a
mogyorókrém (31% zsír). Ezért reggeli
zsemlédre kenj inkább dzsemet vagy
mézet.
Egyél zsírszegény narancsos kenyeret!
3. Szeretnéd ízletes falatokkal indítani a
napot? Íme egy könnyen elkészíthető,
ám zsírszegény tízórairecept. A narancsos kenyeret akár önmagában is fogyaszthatja.
Hozzávalók 1 kenyérhez:
30 dkg liszt, 1/2 teáskanál sütőpor, 10
dkg cukor, 1 tk. vaníliás cukor, 2 evőkanál mák, kb. 2 dl narancslé. Melegítsd
elő a sütőt 160 ?C-ra. Keverd össze a
hozzávalókat. Annyi narancslevet használj, amennyitől a tészta kissé nedves
lesz. Tedd egy enyhén kiolajozott formába, és süsd kb. 45 percig. Mielőtt a formából kivennéd, várj, amíg kihűl.
Májkrémhez paradicsompüré, méz alá
margarin
4. Pástétomok, májkrémek alá felesleges vajat kenni. Ha mindenképp fel
szeretnéd dobni a szendvicsedet,
használj mustárt vagy paradicsompürét. Lekvárok, ill. méz alá kenj zsírszegény margarint.
Vigyázat, nem mindegyik müzli fogyókúrás!
5. Tudtad, hogy a müzliben jelentős
mennyiségű zsír is megbújhat? A mogyoróval, dióval és egyéb magvakkal
dúsított müzlik kétszer annyi zsiradékot tartalmazhatnak, mint pl. a szárított gyümölccsel kevertek.
Kezdd a napot egy kis ugrókötelezéssel!
6. Emlékszel még, mennyit ugróköteleztél barátnőiddel hajdanán? Most újra
előveheted egykori játékszered,
ugyanis 15 perc ugrálás nem kevesebb mint 190 kalória elégetését
eredményezi. Hogy ne legyen unalmas, közben tévézhetsz vagy zenét
hallgathatsz.
Ha szeretsz kocogni, szánj rá fél órát!
7. Azoknak, akik a reggeli órákban aktívak, még jobban indulhat a napjuk, ha
ébredés után futnak egy keveset. Rövid bemelegítés, nyújtás, majd jöhet a
félórás kocogás, melybe időközönként
iktass be rövid sprinteket. Ezután ismét nyújts. Ügyeljen rá, hogy pulzusod
20-30%-kal a maximum érték (220
mínusz az életkor) alatt maradjon.
Kombináld a reggeli tevékenységeket!
8. Használd ki a fürdőszobában töltött
időt! Fogmosás közben például végezhetsz gyakorlatokat. Hatásos lábés combformálás: hajlítsd be térdeid egyenes háttal - tizenötször. Vádli: állj
lábujjhegyre, majd sarkaid engedd
lassan vissza a talajra. Ismételd a feladatot 20-szor.
Tornázz reggeli előtt, után vagy közben!
9. Sport a reggelizőasztalnál: kiváló feladat a mellizom erősítésére, ha tenyereid a mellkas előtt összeilleszted,
s 15 másodpercen keresztül összeszorítod. Ismételd 15-ször!
Szánj a derekadra 5 percet!
10. Elgémberedett a derekad? Kezdd a
napot rövid háttornával. Feküdj hasra, karjaid tedd keresztbe az állad
alatt. Emeld meg fejed és törzsed 10
cm magasra, s tartsd ki a testhelyzetet 20 másodpercig. Pihenj, majd ismételd meg a mozdulatot 15-ször.
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Balatonfüredi sétány emlékfái
Balatonfüreden a Tagore sétányon
korzózva nagyon sok minden
eszünkbe juthat. A magyar tengeren
és a hajókikötõben látható vitorlás
hajók, a tihanyi apátság épülete irányában lévõ csodálatos panoráma,
a part tövében úszó hattyúk és vadkacsák, de érdemes megfordulnunk, mert a sétány melletti park és
a közeli Panteon nagyon sok történelmi relikviát rejteget.

A Tagore sétány emlékfái
A feljegyzések szerint Rabindranath
Tagore 1926. november 1-jén érkezett a
füredi szanatóriumba, majd gyógyulásának örömére fát ültetett. E fa elõtt 1956ban egy indiai küldöttség felavatta
Tagore bronzszobrát, és 1957-tõl a sétány is az õ nevét viseli. A fa mellé emléktáblát tettek, amelyen a költõ ez alkalomra írt verse olvasható. Tagore példáját elõször indiai politikusok követték, s
ezután néhány év alatt hagyománnyá
vált, hogy az itt megfordult híres személyiségek fát ültetnek a parkban.
Marx György (1927-2002) Kossuth-díjas fizikus, akadémikus, egyetemi tanár, számos nemzetközi szervezet meghatározó alakja kezdeményezésére a Nobel-díjasokkal folytatták a sort, õket különféle hírességek követték, napjainkban pedig a politikusok szaporítják az
ültetett fák és emléktáblák számát. A
füredi Tagore sétányon fát ültetett többek között: Wigner Jenõ (1902-1995) Nobel-díjas vegyészmérnök, a világ elsõ reaktormérnöke, Teller Ede (1908-2003)
Fermi-díjas vegyészmérnök, atomfizikus, az egyetemes és a magyar tudo-

mány egyik legnagyobb alakja és több
híres és ismert személyiség.

Balatonfüredi Panteon
A balatonfüredi Anna-bálok helyszíne régen Nagyvendéglõ és Kurszalon - ma Anna Grand Hotel és a szanatórium színházterme alatt található fedett sétányon látogatható azoknak a kiváló költõknek, tudósoknak, kutatóknak az emléktáblája, akik Fü-

redrõl írtak vagy fontosat tettek a városért.
Az elsõ emléktábla Garay János költõ (18121853) nevét örökíti meg, aki elõször szentelt egy verseskötetet a Balatonnak. A második tábla a színházról emlékezik meg.
Majd Czuczor Gergely költõ következik. De
emléktáblája van itt Krúdy Gyulának, Ady
Endrének, Vörösmarty Mihálynak, Jókai
Mórnak, Gárdonyi Gézának, Cholnoky Jenõnek, a Balaton kutatójának, Lóczy Lajos
geológusnak, aki egyetemi magántanár-

ként oktatott a budapesti tudományegyetemen, valamint Eötvös Loránd akadémikusnak, aki kidolgozta a föld belsõ rétegeinek
gravitációs vizsgálati módszerét. Eötvös a
gravitációs kettõs ingáját 1901 és 1902 telén a befagyott Balaton jegén, Füred és Tihany között próbálta ki és hitelesítette.
Módszerével - amely az egész világon elterjedt - hazánknak nagy dicsõséget szerzett.
Mindkét füredi nevezetesség szabadon
látogatható.
Sipos László

A stressz és az allergia
Az allergia eltúlzott védekezés. Az allergiás embernél az egyébként helyénvaló, életfontos elhárítás mértéktelenné, túlzottá válik. Immunrendszerünk voltaképpen egy védelmi
hadsereg, amelynek célja a betolakodó kórokozók legyõzése, távoltartása. Az allergiás egyén azonban "állig
felfegyverkezik", s ellenségképét egyre nagyobb területekre terjeszti ki.
z allergia nem tartozik azon betegségek közé, amelyeket könnyen lehet gyógyszeresen kezelni. Általában több kiváltó ok együttesen hat, és
ezek közül valószínûleg túlságosan kevés
figyelmet szentelünk a lelkieknek. Az allergiás megbetegedést a pszichoszomatikus betegségek között tartják számon.
Ugyanis a fellelhetõ szervi háttér, az immunrendszer túlvédekezése és a kimutatható biológiai, biokémiai elváltozás
mellett általában megtalálhatók a lelki
problémák, a lélek egyensúlyvesztése is.
A hagyományos orvosi kezelés a tünetekre fekteti a hangsúlyt - a tünetek megszüntetése vagy legalább enyhítése valóban nagy megkönnyebbülést okozhat -,
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de valójában nagyon ritkán következik
be, hogy pusztán a tüneti kezeléstõl teljesen megszûnik egy allergiás betegség.
Az allergiás megbetegedések multifaktoriálisak, azaz sokféle tényezõbõl származtathatóak. A hajlam öröklõdhet is.
Hogy az allergiának pusztán szervi háttere lenne, annak ellentmond a kutatások során feltárt néhány praktikus megfigyelés
is: alvás, relaxáció, hipnózis alatt megszûnnek a tünetek, antidepresszánsok, szorongáscsökkentõk hatására javulhatnak, sõt
akár teljesen megszûnhetnek. Érdekes
megfigyelés, hogy ha az ember boldog (pl.
szerelmes) szintén megszûnhetnek a tünetek, valamint bizonyos esetekben elég az
allergénnel való vizuális érintkezés - azaz
már a látvány is provokálja a tüneteket.
Vannak, akik szerint minden betegség
diszharmónia, s az orvos alapvetõ feladata az lenne, hogy a harmóniát helyreállítása. Ez a keleti orvoslás jellemzõ filozófiája is. Sokszor a lelki élet diszharmóniája, azaz a lelki problémák testi tünetekben nyilvánulnak meg. Egy-egy ilyen tünet vészjelzés, figyelmeztetés, hogy változtatnunk kell magunkon, a külvilággal
való kapcsolatunkon. Elképzelhetõ, hogy
az allergia az elfojtott agresszivitásnak a

jele, amit az ember nem mer megélni, kifejezni, sõt olyan mélyen elrejti magában,
hogy nem is tud róla. Ezért kénytelen testi tünetekben kifejezõdni. Másrészrõl lehet az allergia fel nem ismert, elfojtott szorongás kifejezõje is. Érdekes módon egybeesik a szorongásos betegségek, valamint az allergiás tünetek számának nagymértékû szaporodása.
Ha egyetlen anyagról van szó, akkor
gyakran megtalálható a beteg élettörténetében egy olyan rég elfelejtett epizód, amikor az allergén valamilyen ijesztõ, félelmetes helyzethez kötõdött, és ezáltal valamilyen jelentést kapott. Ez minden betegnél
más és más, egyéni, és gyakran csak módosult tudatállapotban férhetõ hozzá.
Az allergiás személyiségtípusra több,
gyakran fellelhetõ jellemzõt is találtak:
az agresszió kifejezésének képtelensége,
túlérzékenység, hajlam a függõ, szimbiotikus kapcsolatokra.
Szintén mások a hátterében az anya-gyermek kapcsolat sajátos kötõdési problémáit
látják. Néhány kutató feltételezte, hogy az allergiás tünetegyüttes egyfajta túlvédekezés,
szimbolikusan is: a beteg elfojt bizonyos tudattartalmakat, a problémákat a tudatalattijába gyömöszölve védekezik, nem akar

szembenézni ezekkel. A védekezés tehát
nem az allergénnek szól elsõsorban, csupán áttevõdik rá. Pszichoterápiás kezelésére is sokféle lehetõség van. Az egyik pl. új
alkalmazkodási módok kialakítása, rugalmasabb viszonyulás a környezethez, hatékonyabb konfliktusmegoldás. Ehhez kapcsolódhat egyfajta attitûdváltás. Ez azt jelenti, hogy a beteg megtanulja másképp szemlélni azt, ami megbetegítõ hatással volt rá,
s megtanul kezelni bizonyos helyzeteket ezáltal szintén más lesz az önmagához vagy
a környezetéhez való viszonyulása.
Más gyógyító technikák a személyiség
lényegi, tartós, kedvezõbb átrendezõdését segítik elõ. A tünetek enyhüléséhez járulhatnak hozzá különbözõ relaxációs,
vizualizációs gyakorlatok - ezek a test és
a lélek kapcsolatát, egyensúlyát, kommunikációját segítik elõ.
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

Nyári táborból az atomerõmûbe
Harminchét rendkívül érdeklõdõ
gyermek látogatott el a július közepén Bölcskén zajló nyári tûzoltótáborból az atomerõmûbe. A tábor lakói 10-15 éves általános iskolai és középiskolai tanulók voltak, akik Encsrõl, Siófokról,
Dunaszentgyörgyrõl érkeztek, és
természetesen a helyiek is képviseltették magukat.
gyerekek egy percig sem unatkoztak - meséli Gáborné Dánó Ibolya, a
bölcskei általános iskola nyugalmazott tanára, aki Vácz János tû. hadnagy táborvezetõvel, Ferencsák István encsi kísérõvel, valamint Vámosi Zoltán tû. száza-
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dos segítségével vezették a tábor életét. Az atomerõmû-látogatás különösen nagy
élményt jelentett a gyerekeknek. A Tájékoztató és Látogatóközpontban Csõglei
Pista bácsi ny. tû ezredes, a TM Tûzoltószövetség örökös tiszteletbeli elnöke kalauzolta õket, és õ vitte õket az atomerõmû
tûzoltóságához is. A laktanyában Tóbi József kiképzési elõadó fogadta a csoportot.
A gyerekek nagy kíváncsisággal hallgatták a tájékoztatást, és örömmel ismerkedtek az atomos tûzoltók jármûveivel és felszereléseivel.
A tûzoltótábor résztvevõinek a szakmai
és kulturális programok mellett az atomerõmûben tett látogatás sok hasznos ismerettel szolgált.
Lovásziné Anna
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Német karbantartás vezetõk a KGYK-ban
Idén ötödik alkalommal láttuk vendégül a Karbantartó Gyakorló Központban a Kraftwerksschule E.V.
szakembereit. Ez az intézmény látja
el a német atomerõmûvi karbantartó személyzet képzését.

erõmûvünket. A munka a tanteremben
kezdõdött, ahol a résztvevõk ismertették elvárásaikat a témákkal kapcsolatban, és megkezdték ezek kidolgozását.
A tényleges feladat a fenti témák biztonsági kártyákon történõ megjelenítése
volt. Miért a KGYK-t választották ennek
helyszínéül? Mert a kártyákon megjelenõ szöveges rész mellé kiváló képi
anyagot tudtak készíteni inaktív körülmények között a primerköri mûhelyeinkben.
A hat nap alatt jutott idõ kulturális
programokra is. Részt vettek a szekszárdi szüreti fesztiválon, megtekintették
Pécs nevezetességeit.
A munka sikerrel zárult. Újabb 3 biztonsági kártya készült el (az elõzõ négy alkalom során 11 ilyen kártya készült). A
résztvevõk teljes megelégedettségét mutatja, hogy már most elkezdõdött a hatodik paksi workshop szervezése.

13 szakember Németország különbözõ atomerõmûveibõl érkezett
azért, hogy a KGYK-ban szeptember 18. és 23. között megrendezett workshop keretei között kidolgozzák a biztonsági kultúra növelésére szolgáló oktatási anyagaikat. A feldolgozandó témák között szerepelt a kommunikáció, a biztonsági rendszerek és használatuk, a munkavégzés elõtti eligazítás és a tapasztalatok visszacsatolása. A vendégek felajánlották a lehetõséget, hogy egy paksi szakember is részt vegyen a munkában. Az
oktatás részérõl Mátrai Zsolt képviselte

A

A nukleáris energia és az üvegházgázkibocsátás megtakarítása az EU-ban, 2008
A Foratom átdolgozta korábbi, a különbözõ energiatermelési technológiák üvegházgáz (ühg) kibocsátását
összehasonlító jelentését. Ebben ismételten leszögezik: a növekvõ ühgkibocsátás következtében megfigyelhetõ klímaváltozás a legnagyobb
környezeti veszély, mellyel a világnak ma szembe kell néznie. A légköri ühg-koncentráció csökkentésére
való törekvés nemzetközi szinten
prioritást élvez, ezt bizonyítja a Kiotói Jegyzõkönyv aláírása.
z elektromos energia tiszta, de elõállításához fosszilis tüzelõanyagokat: szenet, kõolajat, gázt kell elégetni. Az energiatermelés a jövõben egyre inkább a szénmentes energiaforrások, a víz-,
szél-, nap-, geotermális és nukleáris energia felé tolódik el. A felsorolt energiaforrások kielégítik a kibocsátásmentes fenntartható energiatermelés követelményeit. Ezek közül a nukleáris energia jelenleg az egyetlen eszköz, amellyel korlátozni lehet az ühg-kibocsátást, és ugyanakkor alkalmas nagy mennyiségû energia
elõállítására stabil és alacsony áron.
A fosszilis fûtõanyagok használatával
szemben a nukleáris energiatermelés
nem jár közvetlen ühg-kibocsátással. Az
atomenergia és a megújuló energiaforrások nem termelnek üvegház-gázokat az
energia elõállításának fázisában, de van
kibocsátás az üzemanyag bányászata és
dúsítása, az erõmûépítés, a kiégett fûtõelemek és melléktermékek elhelyezése, a
hulladékkezelés és az erõmûvek leszerelése során. Például a nukleáris ciklusban
is történik ühg-kibocsátás, mert fosszilis
alapú energia kell az uránbányászathoz
és az üzemanyag elõállításához, a ciklus
létesítményeinek felépítéséhez és az építõanyagok elõállításához.
Az elektromosenergia-termelési láncban az összes ühg-kibocsátás nagymértékben függ az erõmû tulajdonságaitól

A

(típus, kapacitás, hatásfok, rendelkezésre állás, élettartam) és az erõmû földrajzi elhelyezkedésétõl. A Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség (1), az OECD International Energy Agency (2) és a World
Energy Council (3) által nemrégen publikált adatokból számított ühg-kibocsátási sávok (t CO2eq/GWh) az egyes
energiatermelési láncokra vonatkozva a
következõ táblázatban vannak összegezve. (táblázat lent)
A adatok alapján látható, hogy a nukleáris ciklus kibocsátása a teljes élettartamot figyelembe véve 2-59 tonna CO2 egy
gigawattóra megtermelt elektromos energiára vetítve, a fosszilis tüzelõanyagok
ühg-kibocsátási (CO2eq) átlagértéke 3851464 t CO2eq/GWh, a megújuló energiaforrások energia láncának kibocsátása
pedig a 7-731 t CO2eq/GWh sávban mozog.
A Foratom által a fent említett források
és az Eurostat (4) adatai alapján elvégzett
számítások szerint az egyes fosszilisenergia-termelési láncokra a következõ ühgkibocsátási (CO2eq) átlagértékek adódtak
(t/GWh): szén - 960; olaj - 720; gáz - 480.
Ezen adatokat felhasználva egy teljesen atomenergia-mentes elméleti opció
esetén, ha az EU mind a 146 atomreaktorát leállítanák, akkor a vízenergia kivételével az összes többi energiaforrás teljesítményét 1,49 faktorral kellene megnövelni, hogy elérjék a 3.357.958 GWh összes
2006. évi elektromosenergia-termelés
Energia/Technológia
Lignit
Szén
Olaj
Földgáz
Napenergia (fotovolt)
Vízenergia
Biomassza
Szél
Nukleáris

szintjét. A vízenergia növekedésével azért
nem lehet számolni, mert az EU-ban számottevõ kihasználatlan vízenergia-kapacitás nem áll rendelkezésre. Két további
feltételezés a számításokhoz: a nem foszszilis energiaforrások kibocsátása = 0,
nincs súlyzó tényezõ a gáz vagy szél esetleges nagyobb arányú növekedésére.
Az eredmény azt mutatja, hogy az öszszes atomreaktor kiesése esetén az Európai Unió összes CO2eq-kibocsátása 2.040
millió tonnára nõne 1.365 millió tonnáról,
a különbség 675 millió tonna CO2eq. Vagyis az ühg-kibocsátás 49%-kal nõne, ha
nem lenne nukleáris energia. Ez a kibocsátási megtakarítás majdnem egyenlõ
az EU útjain futó mintegy 212,5 millió
személyautó ühg-kibocsátásával, ami 728
millió tonna évente. A Kiotói Jegyzõkönyv
alapján az EU kibocsátáscsökkentési kötelezettsége mintegy 446 millió tonna
CO2eq. Hasonló módszerrel kiszámították a többi megújuló energiaforrás ühgkibocsátás-megtakarítását, az eredmények az alábbi táblázatban láthatók.
Ühg-kibocsátás-megtakarítás az EU-27
energiaiparában (millió t CO2eq) Forrás:
Kibocsátásmegtakarítás 2006-ban, az
IEA, IAEA és WEC fossziliskibocsátásadataival számolva és az Eurostat erõmûtermelési adatai alapján
Ugyanazt az elméleti forgatókönyvet alkalmazva a világban jelenleg mûködõ
összes reaktor (437 db) leállítása esetére
a 2005. évi energiamix (5) alapján elvég-

IEA 2000 (2)

IAEA 2000 (1)

WEC 2004 (3)

790-1182

837-1464
756-1310
547-903
385-690
30-280
4-237
31-61
9-48
9-21

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

n/a
389-511
13-731
2-48
15-101
7-124
2-59

zett számítások eredményei azt mutatják,
hogy a nukleáris energiatermelés nélkül
az összes CO2eq-kibocsátás 2,1 milliárd
tonnával (22%-kal) 9,656 milliárd tonnáról 11,803 milliárd tonnára nõne. Összehasonlításként: az UNFCCC becslése szerint a Kiotói Protokoll Tiszta Fejlõdés
Rendszere (Clean Development Mechanism - CDM) összesen 1,2 milliárd tonna
ühg-kibocsátás-csökkentést generálna
2012-ig. A Kiotói Jegyzõkönyvben az aláíró felek által vállalt összes ühg-csökkentési kötelezettség 549 millió tonna CO2eq.
A világ atomenergetikája a kiotói kibocsátáscsökkentési vállalásoknál négyszer
több ühg-kibocsátást takarít meg, meghatározó módon hozzájárulva a klímaváltozás elleni küzdelemhez.

Források:
(1) Spadaro, J.V., Langlois, L. and Hamilton, B., Greenhouse Gas Emissions of
Electricity Chains: Assessing the Difference, IAEA Bulletin, 42/2/2000, Vienna, Austria, 2000.
(2) Frans H. Koch, Hydropower-Internalised Costs and Externalised Benefits, International Energy Agency
(IEA)-Implementing Agreement for
Hydropower Technologies and Programmes, Ottawa, Canada, 2000.
(3) Comparison of Energy Systems Using
Life Cycle Assessment, A Special Report of the World Energy Council, London, United Kingdom, 2004.
(4) The Statistical Office of the European
Communities (Eurostat).
(5) OECD International Energy Agency
(IEA) Energy Statistics. Electricity/Heat Data for World.
A „Nuclear Energy and Greenhouse
Gas Emissions Avoidance in the European Union 2008” Foratom állásfoglalás
nyomán:
Dr. Szerbin Pável
EU-szakértõ

Nagy utazás (Pétervárt látni és…)
47-en indultunk el izgatottan ez év május
17.-én a paksi VMK parkolójából, hogy
két héttel késõbb telis-tele csodálatos élményekkel megrakottan térjünk vissza.
2500 km busszal, kétszer. Megérte. Két és
fél nap utazás után -Szlovákián, Lengyelországon,(1,5h pihenõ Varsóban), Fehéroroszországon keresztül- 20-án reggel
megérkeztünk Szentpétervárra. A városban egyik ámulatból a másikba estünk.
Megelevenedett a történelem, a jó néhány
évvel ezelõtti oroszórák anyaga, ami eddig csak fényképen létezett számunkra,
az most teljes pompájában ott állt elõttünk. Egy történelmi város, amely most a
világ egyik leginkább fejlõdõ modern városa is egyben. Szinte felsorolni is nehéz
a nevezetességeit:a peterhofi Nagy Palo-

ta a finn-öböl partján ( egyesek szerint
szebb Versailles-nál) csodálatos szökõkútjaival, a Palota tér, a Téli Palota, az Ermitázs gyönyörû képeivel, a sztrelnai
Konsztantyin palota, a Kazanyi-székesegyház és sok-sok csodálatos templom, a
Piszkarjovkai temetõ megrázó élménye,
éjszakai hajókázás Észak Velencéjében
és még sorolhatnám tovább. Meglátogattuk a leningrádi atomerõmûvet is.
A szemünk nem tudott annyit látni, az
eszünk felfogni, a szívünk annyi mindent
befogadni, és nem utolsó sorban a szánk
annyi mindent megkóstolni, mint amenynyit szerettünk volna.
Május 30-án épségben, hiánytalanul,
fáradtan, tele szép emlékkel hazaértünk.

Patrick Moore: Még több
atomerõmû Texas államban!
Teljesen beindult a nukleáris reneszánsz a híres államban. A Luminant Generation cég most kapta meg
a szövetségi engedélyt két új reaktor felépítésére a
tulajdonában lévő Comanche Peak telephelyen
(Somervell megye). Ezekkel együtt már hat új reaktor
építése van tervbe véve az államban, és megépítésük esetén több mint kétszeresét termelnék a mostani nukleáris produktumnak. Texas egyébként a nagy
ország egyik vezető állama azok közül, ahol jelentős
fejlesztés zajlik az alternatív energiaforrások terén
(szélerő, geotermikus energia és bio-üzemanyagok).
A tervezett atomerőművi beruházások megvalósulása esetén a lakossági fogyasztók és a termelőszektor
tagjai is spórolhatnának villanyszámlájukon, egyúttal
kisebb lenne a szén-dioxid kibocsátása is.
A pénzügyi oldalt nézve: tudjuk, hogy az atomerőművek
beruházási költsége igen magas, de felépítésük után
üzemeltetésük a leginkább költséghatékony. A 2007.
évi amerikai energiaszolgáltatói beszámolók szerint az
atomerőművek átlagosan 1,76 cent/kWh áron termelték a villamos energiát, míg a földgáztüzelésű erőművek esetében ez 6,78 cent/kWh volt. Az is ismert, hogy
az atomerőművek nem bocsátanak ki üvegházhatású
gázokat az üzemeltetés során. Természetestesen mindenfajta energiatermelő egység produkál ilyen gázokat, ha a teljes ciklust tekintjük (bányászat, erőműépítés és -üzemeltetés, lebontás). Az atomenergia alkalmazása még így is a legkisebb környezeti hatással járó
energiatermelési módozatok között található.
A Greenpeace korábbi alapítója és vezető személyisége, Patrick Moore úgy hiszi, hogy a texasi környezetvédők nagy része támogatni fogja az atomenergia használatával felbukkanó levegőtisztasági előnyöket. Rick
Perry kormányzó azon dolgozott az állami törvényhozókkal együtt, hogy életbe léptesse az állam emissziócsökkentési tervét, így segítve Dallast, Fort Worthot és
más városokat a Környezetvédelmi Hatóság által előírt levegőtisztasági normák betartásában. Sikerült
törvénybe iktatni azt a kezdeményezést is, hogy a texasiak anyagi kedvezményben részesüljenek környezetileg tisztább járművekre való átállás esetén. A jövőben a feltöltős hibrid autók és a nukleáris energia
együttes használata minden eddiginél tisztább levegőt eredményez majd. Tavaly a texasi atomerőművek
30 millió tonna szén-dioxid kibocsátását tették szükségtelenné. Ez egyenlő azzal a hatással, mintha egymillió gépkocsit kivontak volna a forgalomból.
A több atomerőmű több munkahelyet jelent. Közismert Texas állam tartós munkaerő-teremtő képessége a nukleáris szektorban. Az itteni, júliusban mért
4,7 %-os munkanélküliségi ráta egy százalékkel alacsonyabb az országos átlagnál. Az itteni pénzek jelentős szerepet játszanak a helyi gazdaság előrehaladásában, még a nehéz időkben is. Minden új reaktoregység építése kb. 4 ezer munkahelyet jelent, a fizetések évi 65 ezer dollárnál kezdődnek. Öszszességében a most bejelentett reaktorépítések kb. 22 milliárd hoznak majd a gazdaságnak. Nem meglepő,
hogy mindkét, az elnöki pozícióra pályázó személy
bevonta az atomenergiát energia-koncepciójába.
John McCain 45 új reaktorblokk építéséről beszél a
2030-ig terjedő időszakban. Barack Obama pedig
úgy véli, az atomenergia része lesz az ország tisztább
energiaforrásokat kereső programjának.
Munkerőkölcsönzési és -képzési boom Amerikában?
Az amerikai Nukleáris Hatóság (NRC) vezetője úgy véli,
az Egyesült Államoknak sürgető szüksége van egy új
generációnyi tudósra, mérnökre és szakképzett munkaerőre, hogy megtervezzék, felépítsék és üzemeltessék a tucatnyi új atomerőművet. Az ország - a három
évtizedes tétlenség után - az építési időszak határán
van, így azonnal meg kell kezdeni a szakemberek képzését. Dr. Dale E. Klein fenti kijelentését egy, az Illinois
Egyetemen vele készült interjúban tette. Szükséges a
tehetséges személyek összegyűjtés és számuk növelése, és el kell juttatnunk őket a Ph.D. fokozattól a képzett munkaerő szintjéig - tette hozzá a vezető.
Az erőműtársaságok eddig közel húsz erőműépítési kérelmet nyújtottak be a hatósághoz, és 2009 végéig tíznél
is több várható még. Az atomenergiának vannak ugyan
ellenzői, de ha figyelembe vesszük az elektromos energia iránti növekvő igényt, a globális felmelegedést és a
fosszilis tüzelőanyagok árát, ez új lendületet adhat az új
nukleáris blokkok építésének. A Nuclear Energy Institute
(NEI) tavalyi évre vonatkozó becslései szerint az iparág
közel 20 ezer munkavállalót fog elveszíteni nyugdíjazás
miatt 2012-ig (ez az összmunkaerő 35 %-a). További 6
ezerre tehető a lemorzsolódók száma. Az új építkezések
konkrét szakemberigénye nem határozható meg, mivel
még nem tudható, hogy hány építési engedélyt adnak
ki. Négy-nyolc blokk építésével számolnak 2012-ig - nyilatkozta John Keeley, a NEI szóvivője. Most úgy látszik, az
új blokkok építése esetén a beruházóknak munkaerőt
kell kölcsönözniük. A felsőoktatási intézményeknek új
tanárok kellenek, a hatóságnak is több szakemberre
van szüksége az engedélykérelmek elbírálásához és a
telephelyi felügyelethez. A hatóság 20 millió dollárt
adott az amerikai egyetemeknek a szakoktatás
fejlesztésére és ösztöndíjak folyósítására.
(Dr. Dale E. Klein magyarországi programjáról,
megállapításairól a Heti hírlevél 39. számában
olvashattak az érdeklődők.)
Forrás: NEI SmartBrief, 2008. október Varga József
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Energetikai, hadtörténeti és
csillagászati vonatkozások
A NYÁRI IDÕSZÁMÍTÁSRÓL
Március utolsó vasárnapja és október utolsó vasárnapja közötti időszakban alkalmazzuk a nyári időszámítást. (2008-ban március 30-án kezdődött és
október 26-án ér véget ez az időszámítás.) Az időszámításba történő mesterséges beavatkozásnak
bizonyára vannak energiatakarékossági hatásai, de
lehetnek negatívumai is.
A nyári időszámítás történetét vizsgálva energetikai,
csillagászati, de még hadtörténeti érdekességeket
is találunk, az első világháború időszakától kezdődően, egészen a múlt század hetvenes évtizedének
első feléig. Az első világégés időszakában energiatakarékossági okok miatt vezették be az úgynevezett
alternatív időszámítást, elsőként az USA-ban, 1916ban. Ezt az akkori Magyarország is átvette. A nyári
időszámítás lényegében egy olyan megoldás, amikor a helyi időt 1 órával előre állítják az adott időzóna idejéhez képest. Maga az elnevezés azért alakult
át, mert ez az időszámítás nagyrészt a nyári időszakra esik - a Föld északi féltekéjén. Érdemes megjegyezni, hogy az arab országok 1973-ban a kőolajat,
mint létfontosságú energiahordozó, fegyverként vetették be, ugyanis kőolajexportjukat embargó alá
vonták. Ezzel olajválság keletkezett a nyugati világ
számára. Az energiaínség rákényszerítette a fogyasztói társadalmakat arra, hogy a villamos energiával (is) takarékoskodjanak! Az olajválság kapcsán
kialakult „energiahiány-sokk” elsőként Franciaországot ösztönözte arra, hogy az 1973-as olajválság
tanulsága után bevezesse az energiatakarékossági
célú nyári időszámítást (1976-ban). Magyarországon is hosszú évtizedek óta alkalmazták és alkalmazzák a nyári időszámítást, bár voltak évek, amikor
ez szünetelt. Az ötvenes években még az akkori kapacitási nehézségek enyhítésének reményében alkalmazták, míg a későbbi időben az óraátállítási
megoldásnak már villamosenergia-megtakarítási
célja lett. Hazánkban energetikával kapcsolatos célból 1954-57 között alkalmazták először a nyári időszámítást. Ezen megoldásnak az ötvenes években
elsősorban az volt a célja, hogy az akkori villamosenergia-rendszer szűkös teljesítőképessége miatt
jelentkező kapacitás-gondot enyhítse. Akkor arra törekedtek, hogy ne kényszerüljenek az egykori áramszolgáltató vállalatok a fogyasztás korlátozására.
(Elsősorban a munkanapok esti csúcsterhelésekor
jelentkeztek teljesítőképesség-gondok.) Magyarországon 1958 és 1979 között a nyári időszámítás
használata szünetelt, míg a villamosenergia-megtakarítási célból történő bevezetése 1980-ban történt.
A természetes világítás kihasználása
A nyári időszámítás megvalósításának módját az a
csillagászattal összefüggő jelenség adta és adja,
hogy Földünk északi féltekéjén a napéjegyenlőség
kezdetétől (március 21) a végéig (szeptember 23)
hosszabbak a nappalok, és rövidebbek az éjszakák,
mint télen. Ebből a tényből az a kézenfekvő előny
származhat, hogy amennyiben a napfény által adott
ingyenes „fénybiztosítás” nagyjából egybe esik a lakosság ébrenlétével, akkor kevesebb lehet a világításra elhasznált villamos energia mennyisége. Tehát, ha a lakosság átlagos ébrenléti ideje (reggel 7
és este 22 óra között) nagyjából egybeesik a természetes világítás időtartamával, akkor jelentős menynyiségű villamosenergia-megtakarítás érhető el. Ez
a felismerés vezetett oda, hogy a kronométereket az
utóbbi évtizedekben tavasszal (március utolsó vasárnapjának hajnalán 2 órakor 3 órára) egy órával
előre vitték, míg ősszel (régebben szeptemberben)
egy órával visszatekerték. Természetesen ezen megoldás bevezetésekor a menetrendeket is harmonizálni kellett. A '90-es évek közepéig hazánkban
még az előzőekben említett, szeptember utolsó
szombatjáról vasárnapra virradó éjjelen történő
(pontosan vasárnap hajnali 3 órakor vitték vissza az
órákat 2 órára), óravisszaállást alkalmazták. Azonban a Nyugat-Európában alkalmazott megoldásra főleg a nemzetközi utazási menetrendek harmonizációja miatt - térségünkben is célszerű volt átállniuk a
környező országoknak! Így került bevezetésre az,
hogy 1996-ban hazánkban is megnyújtották egy
hónappal a nyári időszámítás időtartamát.
Októberben már nincs megtakarítás
Hazánkban tehát 1996-tól kezdődően október utolsó vasárnapjának hajnalán történik a visszaállás a
„rendes” (más néven a téli) időszámításra. Bár ez a
gyakorlat, vagyis az egy hónappal későbbi visszaállás, ugyan illeszkedik az európai országok gyakorlatához, de célszerű megjegyezni, hogy ez már október
hónapban nem jár villamosenergia-megtakarítással! Ennek oka az, hogy az esti 1 órával későbbi időpontban jelentkező világítási célú villamosenergiamegtakarítást ebben az őszi hónapban már kompenzálja a kora reggeli órákban történő (egy órával
korábbi), szintén világítási célú többletfelhasználás.
Októberben ugyanis már egy hónappal utána vagyunk az őszi napéjegyenlőségnek, melynek következtében az éjszakák időtartama nő, míg a nappalok hossza csökken.
Az utóbbi években egyre több szakember veti fel,
hogy érdemes-e megbolygatni az életritmusunkat a
mesterséges óraátállítással, évente kétszer is?
Ugyanis a természetet, az emberek és az állatok
életritmusát nem lehet parancsszóra átállítani. Kimutatták, hogy az állattenyésztésben jelentős károkat okozott ez a megoldás. Például a szarvasmarhák
tejhozama csökkent, mivel megzavarták a fejési időpontot. Kimutatták, hogy az átállások miatt növekedett a közlekedési balesetek száma. Ezen felül jelentős leterhelést jelent az emberek, főleg a gyerekek
számára a megszokott életritmus megtörése, aminek számos káros hatása lehet...
(Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztő,
újságíró, Debrecen)
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Építési geodézia a gyakorlatban, szakmai
elõadások Pakson és Tengelicen
2005-ben rendezték elsõ ízben Tengelicen az "Építési geodézia a gyakorlatban" c. fórumot. Idén szeptember 24-én Pakson, majd szeptember 25-26. között ismét a tengelici Orchidea Hotelben találkoztak a
geodéziai tervezõi jogosultságú és a
digitális adatcserék témakörei iránt
érdeklõdõ mérnökök, az elmúlt évihez képest bõvülõ támogatói körben, a mérnökök, valamint az építészek kamarái által is akkreditált
képzés keretén belül.
mérnökgeodéták idei, három napra
bõvült szakmai továbbképzése
Holéczy Ernõ, a Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat
elnöke, Bohli Antal, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke, Csemniczky László, a
Magyar Földmérési Térinformatikai Társaság Mérnökgeodéziai Szakosztály vezetõje,
Horváth András, a Dél-dunántúli Építész
Kamara elnöke és Pekárik Géza, a Paksi
Atomerõmû Zrt. mûszaki igazgatóságának
vezetõje védnökségével és intézményeik
hathatós támogatásával jött létre.
Az elsõ napon kitárgyalt paksi témakörök: - Mérnökgeodéziai feladatok tartalma és szerepe az erõmû üzemeltetésében. - Geometriai adatok gyûjtése, rendszerezése, kiegészítése lézerszkenner-felmérésekkel. - Térinformatikai adatok hitelesítésének adatfeldolgozási feladatai a
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PassPort rendszerhez. - Geodéziai feladatok kapcsolódása a mûszaki változások
folyamatába.
A kétnapos tengelici tanácskozás témakörei: - Telephelyi magassági alapponthálózat
kialakítása, idõszakos ellenõrzése, aktuális
koordináták meghatározása, létesítmény
mozgásvizsgálata és elemzése. - Épületszerkezet-deformáció mérésének és elemzésének új módszere. - Integrált mûszaki rendszer és annak térinformatikai funkciója. Szabályozási tervek készítése, módosítása,
alkalmazásának jogszabályi aktualitásai. Tervezési alaptérkép és tervezési térkép
(genplan) készítése digitális alapon, ingatlan-nyilvántartási kapcsolat. - GPS használ-

hatósága a városi felmérések során az ingatlanfejlesztési feladatokban. - M6 autópálya
létesítésének geodéziai feladatai. - Dunai hidak szerelésének mérnökgeodéziai módszerei. - Megvalósulási bemérés és ingatlan-nyilvántartás összhangja.
A rendezvény szakmai szervezõje Németh András, a Paksi Atomerõmû Zrt.
építész mûszaki osztály csoportvezetõje,
a Tolna Megyei Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport elnöke volt, így paksi kollégánkat kértük
meg egy összegzésre.

Milyen szakmai eredménnyel zárult
a fórum?

Nukleáris non-proliferáció
Magyarországon
Magyar Tudományos, Üzemi és
Szaklapok Újságíróinak Egyesülete, Nukleáris Újságíró Szakosztálya
meghívta dr. Horváth Kristófot, az Országos Atomenergia-hivatal fõosztályvezetõjét, hogy tartson elõadást a környezeti
nukleáris robbantásokat megtiltó Átfogó
Atomcsend Szerzõdés (CTBT) életbe lépését elõkészítõ bizottság (CTBTO) feladatairól, tevékenységérõl.
A non-proliferáció a nukleáris fegyverek, az ehhez szükséges anyagok, technikák és technológiák további elterjedésének megakadályozását jelenti.
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Történelmi áttekintést adott
az alábbi témákból:
I Több

mint 50 nukleáris robbantás
(1945-1953).
I Az ENSZ közgyûlésének a kísérleti
atomrobbantások korlátozása érdekében hozott határozata (1958).
I Az Atomsorompó Szerzõdés (1968) és leszerelés.
I A teljes körû biztosítéki egyezmény
(1972) alapján a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenõrzése alá
helyez minden nukleáris anyagot
(urán, plutónium, tórium). Bejelentési,
nyilvántartási és õrzési kötelessége van
a nukleáris technikákat alkalmazó országoknak.
I Átfogó Atomcsend Szerzõdés (1996)
megtilt minden nukleáris robbantást a
környezetben. Életbe lép a 44-ek aláírása és ratifikálása után 180 nappal.
Negyvennégy alapító országból India,
Pakisztán és az Észak-Koreai Köztársaság nem írta még alá, és további hat köztük az USA - nem ratifikálta. Hazánk a szerzõdést aláírta (1996. szeptember 25.) és ratifikálta (1999. július
13.). Ha majd a negyvennégyek mind
aláírták és ratifikálták, akkor 180 nap
múlva életbe lép a szerzõdés.
I Az ellenõrzési terület kibõvítésére kapott felhatalmazást a NAÜ az ENSZ közgyûlésének kiegészítõ jegyzõkönyve
alapján (1997). A vizsgálható létesítmények köre kibõvült. Új technikák, módszerek is rendelkezésre állnak az esetleges be nem jelentett tevékenységek
felderítésére (mûholdas felvételek, kör-

- Ebben az évben nagyobb érdeklõdés
mellett zajlottak az események. Ezért is
tartottunk egy külön szakmai napot Pakson, délelõtt az erõmû Tájékoztató és Látogatóközpontjában, amit ebéd után egy
helyszíni látogatás is követett. A három
nap programja százötvenegy regisztrált
résztvevõt vonzott, ami igazán jó eredmény. Azt igazolja, hogy van közös érdeklõdési terület a mérnökök és a technikusok között is. Nagyon pozitív eredmény az
építész kamara szakmai támogatása, ami
jól kiegészíti az eddig is biztosított mérnöki kamarai támogatást. A mérnöki létesítmények tervezése, létesítése, üzemeltetése, karbantartása során, csak a felelõs
és illetékes mérnöki területek harmonikus együttdolgozásának eredményeként
valósulhat meg a legoptimálisabb megoldás. Az elõadások a szakmai tájékoztatáson kívül megteremtették az együttes
gondolkodás lehetõségét, a feltárt problémák átbeszélését, illetve annak továbbadását az illetékes területek felé. A konferencia elõadásait CD-ROM-kiadványban
foglaljuk össze, ahogy azt az elõzõ években is tettük. A szakmai életünk is folyamatos kapcsolattartást igényel azok között, akik az adott létesítménnyel kapcsolatba kerülnek. Példaként kiemelném az
M6 autópálya tervezése, régészeti feltárásai, az új 4 sz. metróvonal létesítése, vagy
a most átadott új Megyeri Duna-híd megépítése során szerzett tapasztalatok átadását.
Sipos László

Az FBÕ csapata nyerte
el az elsõ helyet

nyezeti mintavételek, monitorozó rendszer). A Nemzetközi Megfigyelõ Rendszer szeizmikus (170), hidroakusztikus
(11), infrahang (60), radionuklidállomás (80), radionuklidlaboratórium
(16) a világ minden tájára telepített berendezések komplexumából állnak
össze, melyek folyamatosan szolgáltatnak adatokat a központoknak három
mûholdon keresztül, melyekhez a részes államok is hozzáférhetnek.
I Háromoldalú szerzõdés EU-NAÜ-HUN
(2006).

A megfigyelõ rendszer
üzembe állításával
I megelõzhetõ

a nukleáris fegyverek,
anyagok elterjedése;
n felismerhetõ, detektálható az illegális
kereskedelem, gyártás, kipróbálás;
I elhárítható az estleges baleset, minimalizálhatók a következmények.
A körültekintõ nyilvántartásra jellemzõ, hogy azokat a mûszereket, eszközöket
is nyilvántartják, melyek nincsenek kapcsolatban nukleáris iparral, de arra is alkalmasak. Hazánk határain a nukleáris
anyagok elõfordulását a szállítmányokban a Vám- és Pénzügyõrség által üzemeltetett sugárkapuk jelzik. Egy-egy berendezés eladásakor, átadásakor, bontásakor sokszor nem is tudják nyilvántartás
hiányában, hogy milyen nukleáris eszköz
van beépítve a szintméréshez egy tartályba, vagy egy repülõ szárnyába a jégvastagság méréséhez.
Noha az Átfogó Atomcsend Szerzõdés
életbe lépése még várat magára, az elõkészületi munkák tovább folytatódnak. Tavaly október 21. és november 2. között
nemzetközi képzés és gyakorlat zajlott
Szolnokon és Táborfalván a CTBTO keretében.
Az elõadás elõkészítette az október 15-i
látogatásunkat a CTBTO bécsi központjába.
gyulai

izenegyedik alkalommal rendezett
lõversenyt az egykori rendõrkapitány, dr. Oláh László emlékére az
International Police Association (IPA,
rendõri szerveket összefogó nemzetközi
szervezet) paksi csoportja. A rangos,
nemzetközi szintû eseményre 2008.
szeptember 27-én került sor a biritói
lõtéren.
A tizennyolc induló csapat közül öt
külföldrõl érkezett. Az erõmû Fegyveres
Biztonsági Õrségén (FBÕ) és az RHK Kft.
fegyveres biztonsági õrségén kívül valamennyi csapat hivatásos állományú
rendõr és katona volt. Részt vett a
versenyen a tavalyi címvédõ is, a szolnoki felderítõ zászlóalj csapata. A Paksi
Atomerõmû Zrt. Fegyveres Biztonsági
Õrségét Végh Csaba, Házi Géza és Pata
Csaba képviselte. A hármas a csapatversenyben megszerezte az I. helyet,
melyet kupával, vándorkupával és
aranyéremmel jutalmaztak a szervezõk.
Az egyéni értékelés alapján férfi
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kategóriában a II. legjobb helyet Házi
Géza szerezte meg. Végh Csaba FBÕparancsnok elmondta, a versenyfelhívásra valamennyien önkéntes alapon jelentkeztek, és szabadidejükbõl készültek fel
rá. A versenyzõknek több helyszínen,
idõre kellett más-más feladatot végrehajtaniuk különbözõ fegyverekkel (sörétes
puska, távcsöves puska, maroklõfegyverek). A szituációs lõgyakorlat stresszhelyzetet szimulálva mérte fel a versenyzõk
mentális, fizikai, pszichikai felkészültségét és lõkészségét.
Az emlékversenyen a lövészet (fegyveres és az IPA-barát kategória) mellett
fõzõversenyt is hirdettek. Ebben a
versenyszámban, 14 csapat között indult
az erõmû rendészeti osztályának nõi dolgozóiból kiállított csapat, Magyar Erika
vezetésével. Munkájukat a zsûri negyedik
helyezettként értékelte, és oklevéllel jutalmazta.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Lovásziné Anna
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Hogyan töltik napjaikat az
atomerõmû nyugdíjasai?

Idõsek világnapja

Szeptember hónapban Szõke Istvánné Julika az interjúalanyom, aki
Pakson, a lakótelepen él. A lakóépületük homlokzatának energiatakarékos felújítása a közelmúltban
fejezõdött be. Julika lakása praktikus elrendezésû és kényelmesen berendezett. A lakás két erkéllyel is
rendelkezik, egyikrõl a Duna felé, a
másikról pedig a lakótelepre nyílik
kilátás.

K

érlek - meséld el, mikor és milyen
módon kerültél a társasághoz, mi
volt a munkaköri feladatod?

1966-tól 1979-ig a szekszárdi mûszergyárban elektromûszerészként dolgoztam, majd 1979-ben a Vertesznél minõségellenõrként helyezkedtem el. A barátnõm az atomerõmû hírközlési osztályán dolgozott, ahol telefon-ügyintézõt
kerestek. Jelentkeztem az állásra, és
1986. február 11-én aláírtam a munkaszerzõdésemet. Munkaköri feladataim
közé tartozott az üzemi és lakástelefonok nyilvántartása, a telefonbekötések
szervezése, bonyolítása, s ennek kapcsán a Matávval való kapcsolattartás.

Mikor mentél nyugdíjba?
48 évesen, korengedménnyel mentem
nyugdíjba. Az erõmûben 10 évig egy
munkahelyen dolgoztam, felvételemtõl
a leszámolásomig ugyanazt a munkát
végeztem.

Hogyan érezted magad a hírközlési osztályon, vannak kellemes élményeid?
A munkahelyemhez kapcsolódóan számos kellemes élményem van. Nagyon jó
volt a kollektíva, ezáltal jó volt a munkahelyi légkör is, nem volt jellemzõ az
elvándorlás. Én személy szerint nagyon
hálás vagyok, hogy ott dolgozhattam.
Szívesen emlékszem vissza a nyugdíjas búcsúztatómra, nagyon megható
volt számomra, hogy az ünnepségen a
munkatársaim teljes létszámmal vettek
részt.

Hogy telnek napjaid, mivel foglalkozol?
Egyedül élek, de mindig van elfoglaltságom és társaságom. Két gyermekem közül fiam Pakson él a családjával. A lányom még egyedülálló, jelenleg Spanyolországban él és dolgozik. Rendszeresen
hazalátogat, és én is kint töltök nála évente egy hónapot. Van két idõs nagynéném,
akik kertes családi házban laknak, a kert
gondozása többnyire az én reszortom.
Nyári idõszakban az unokáim gyakran

Október elseje az idősek világnapja, melyet már hagyományosan Pakson is megünnepelünk.
Paks Város Önkormányzata ezúttal egész hetet szervezett az időseknek, a „Szép korúak hetét”.
Az ünnepségre a Városi Művelődési Központ színháztermében került sor.
A nyugdíjasokat, idős embereket Hajdú János polgármester köszöntötte. Az ünnepi műsort
Örökségünk címmel Bencze Ilona művésznő nagysikerű önálló műsora szolgáltatta. Zongorán
kísért Bolba Tamás. A műsort követően a paksi önkormányzat vendégül látta a megjelenteket.
Wollner Pál

velem vannak, így a családi ház adottságait nagyon jól ki tudjuk használni.

Tartod-e a kapcsolatot az erõmûvel,
szoktál-e találkozni a régi kollégákkal, kolléganõkkel?
Korábban többször belátogattam, az
utóbbi idõben telefonon tartom a kapcsolatot a volt munkatársakkal. Rendszeresen meghívást kapok nyugdíjas
búcsúztatókra, összejövetelekre, amit
szívesen elfogadok, mert jól érzem magam a volt munkatársaim társaságában.

Milyen módon jut el hozzád információ az erõmûrõl, hogyan szerzel tudomást a PA Zrt. által a nyugdíjasok számára kínált kedvezményekrõl és juttatási lehetõségekrõl?
A havonta megjelenõ Atomerõmû újsággal mindig friss hírek jutnak el az erõmûrõl a nyugdíjasok otthonába. Kiegészítõ információk olvashatók az újsággal együtt érkezõ, nyugdíjasokat érintõ
tájékoztatókból is. Fiam szintén a részvénytársaság munkavállalója, vele is
gyakran beszélgetünk a „benti” életrõl,
a változásokról.

Melyek azok a juttatások, amelyeket
igénybe tudsz venni, hogyan értékeled ezeket a saját szempontodból?
Elsõsorban kiemelném a korengedményes nyugdíjazásom lehetõségét. Tudomásom van arról, hogy a nyugdíjasok
és az aktív munkavállalók azonos feltételekkel vehetik igénybe a részvénytár-

saság saját üdülõit. Ez ideig ezt nem
vettem igénybe, de tervezem. Jelentõs
támogatásként értékelem a villamosenergia-, valamint a mobiltelefon-vásárlás kedvezményeit. Jövedelmem
alapján étkezési támogatásra is jogosult voltam. Heti három alkalommal
asszonytornára járok, amit szintén finanszíroz a volt munkáltatóm. Mindezekkel kapcsolatban el kívánom mondani, hogy mint két gyermeket egyedül nevelõ anya, az atomerõmû jó munkahelyem volt, biztonságban éreztem
magam, anyagi és erkölcsi szempontból is megbecsülést kaptam. Nyugdíjasként szinte ugyanezt tapasztalom.
Úgy érzem, hogy ezekkel a támogatásokkal még mindig az akkori munkámat jutalmazzák, és ez nagyon jólesik.
Úgy gondolom, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. egyedülállóan és dicséretesen
gondoskodik a nyugdíjasairól.

Van-e még valami mondanivalód az
olvasók számára?
Véleményem szerint a nyugdíjas kor az
emberi életnek egy szabadabb, lazább
folyamata. Tervezni kell, és a tervek
megvalósításához aktívan hozzáállni.
Az én életemben nagyon fontos a gyerekeimmel, a testvéreimmel és az idõsebb
családtagokkal való kapcsolattartás. Az
unokáim társasága pedig mindig felüdít, vidámmá tesz. Egyedülálló vagyok,
de nem vagyok magányos, mert a szeretteimet, a barátaimat, és a volt munkatársaimat mindig magam mellett tudom,
mindig számíthatok rájuk.
Kzné

DELELÕ Batyus bál
A „Szép korúak hete”
záróeseményeként
október 3-án este "Én
táncolnék veled…"
címmel a Delelő
Nyugdíjasklub batyus
bált rendezett a Városi
Művelődési Központban.
Papp István zenész
nagyszerű hangulatot
teremtett a zsúfolásig
megtelt kisteremben.
Wollner Pál

„Bezzeg a mi idõnkben” kiállítás
A „Szép korúak hete” alkalmából a Városi Művelődési
Központ kiskiállítójában
„Bezzeg a mi időnkben”
címmel régi ruhák, cipők,
táskák, ékszerek, szemüvegek egyéb kiegészítők
kiállítása nyílt meg. A megnyitót Haholt Miklósné tartotta.
A kiállított termékeket pár
éve még mindenki viselte,
hordta, azok a kor divatja
szerint készültek és mindenki számára kedves ruhadarabok voltak. Kellemes emlékeket elevenítenek fel.
Wollner Pál

Kor-határtalanul

Az élet keserves is lehet
B

izonyára sokan emlékeznek még arra
az 1992. januári hírre, miszerint Baricska Pál kollégánk súlyos autóbalesetet szenvedett. A kocsiban rajta kívül a
felesége és a fiú ikerpár utazott. A balesetet követõen egy évig táppénzen volt, majd
leszázalékolták, 100%-os rokkant lett Pali.
Elõzõleg a család Budapestre költözött,
mert a feleség ott kapott munkát, ám egy
rosszul sikerült mandulamûtét után, 43
éves korában a négygyermekes családanya elhunyt. Pali nagyon megbánta,
hogy Paksról Budapestre költöztek, mert
gyakorlatilag majdnem elvesztette a két
nagyobbik gyerekét is. Az idõsebb fiú drogos lett, a lányról pedig alig tud valamit.
Széthullott, szétesett a család, mondja
keserûen Pali, és tehetetlenségében magát hibáztatja. Az újság szerkesztõségét
arra kérte, próbáljunk valahogy segíteni
rajta, mert szeretne visszaköltözni Paksra, az ikreket pedig az ESZI-be beiratni. A
szerkesztõség, amit tehet, természetesen
megteszi, de a kedves olvasók és volt kollégák ötleteit és javaslatait is szívesen
vennénk. Próbáljunk segíteni a széthullott családon, hátha sikerül szörnyû helyzetükön változtatni.

„Kor-határtalanul, avagy 50 után kezdődik az élet - középkorúan is egészségesen, kiegyensúlyozottan és boldogan élni” címmel a „Szép korúak hete” alkalmából Pakson, a Városi Művelődési Központban előadások hangzottak el október 2-án.
A program háziasszonya: Endrei Judit a '90-es évek televíziós személyisége volt, aki bevezetőjében elmondta, hogy ez egy országos program, melynek első állomása éppen Pakson van.
A találkozón nőgyógyász szakember, urulógus, életvezetési és életmód-tanácsadó várta a nőket és a férfiakat.
A témák: a stressz okozta magas vérnyomás és annak kezelése, elkerülése. A szorongás, a depresszió enyhítése, oldása. Szűrőprogram a perifériás erek állapotáról. Életmódváltással a
stressz ellen. Női-férfi problémák kor-határtalanul.
A rövid előadások után lehetőség volt személyes beszélgetésre is, illetve egészségügyi méréseket is igénybe lehetett venni.
Wollner Pál
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XXXVII. Villamosenergia-ipari Vitorlástalálkozó Alsóörs,
2008. szeptember 11-14.
A Budapesti Elektromos Sportegyesület,
a „szomszédvár” - kifogástalanul rendezte meg a versenyt. Nekünk van 14 kalóz
típusú vitorlás hajónk. Hétre saját legénységet állítottunk, hatot a sportszerûség jegyében kölcsön adtunk. Az utolsó állapota olyan volt, hogy az már a versenyre
nem kellett senkinek - mondta Boromisza
Tamás, veterán résztvevõje a vitorlásversenyeknek.
Csütörtökön délután átvontattuk a hajókat, és elõkészítettük a versenyzéshez. Öt
futamot rendeztek - így a legrosszabb helyezést mindenki kiejthette az értékelésbõl. Pénteken erõs, sûrûn váltakozó irányú szélben három futamot bonyolítottak
le. Szombaton a maradék futamokra már
kedvezõbb körülmények alakultak. A versenyen indulhattak országos bajnokok is,
hogy az együttversenyzés jobban megmutassa a színvonalat. A negyvenkét hajóegység közül mind abszolút, mind iparági viszonylatban legjobbnak bizonyult:
 1. Nagy Róbert (kormányos) - Mészáros Miklós a HUN 114 hajón Atomerõmû SE

 2. Szemes Bence - Stadler Csaba (HUN
109) Atomerõmû SE
 3. Büki Zsolt - Vas István (HUN 11)
e.ON Elektromos SK
 4. Ifj. Büki Gábor - Büki Gábor (HUN
14) e.ON Elektromos SK
 5. Lipták Dániel - Varjú Gábor (HUN
110) Atomerõmû SE
 6. Boromisza László - Boromisza Tamás (HUN 116) Atomerõmû SE
A jelenlegi kupát sorozatban másodszor
nyerték meg az erõmû versenyzõi. Ha jövõre is sikerülne ez a bravúr, akkor ismét
véglegesen a miénk maradhatna, s díszítené Balatonfüreden, a kikötõben lévõ vitrineket a korábban megnyert 3 csapatkupával együtt.
Jövõre a XXXVIII. Villamosenergia-ipari
Vitorlástalálkozót az MVM Csoport rendezi, várhatóan a balatonfüredi Koloska kikötõben. A technikai értekezleten komolyan felmerült, hogy a vitorlástalálkozón
ne csak kalózhajókkal versenyezzenek,
hanem nagyhajós futam is legyen.

 HUN 114 - kormányosa Nagy Róbert 10
alkalommal,
 HUN 116 - Boromisza László 9 alkalommal,
 HUN 113 - Oravetz Attila 2 alkalommal,
 HUN 109 - Szemes Bence elõször.
Most kezd beérni a vitorlásszakosztály
azon törekvése, hogy a nyári iskolai szünetek elején rendre "vitorlástábort" szerveznek a gyerekeknek. Sokan közülük
megszerették a vitorlázást. A szeretet a
gyakorláson keresztül tudássá érik.

Sportolóink eddig tizenegy alkalommal
szerezték meg a csapatelsõséget az iparági vitorlásversenyeken, ahol mindig a

Sikeres szereplés a 30. Iparági
Kajak-Kenu Versenyen

Eredmények:

Az ez évi iparági kajak-kenu versenyt
hagyományszerûen Szegeden rendezték,
a Maty-éri víztározón épített kajak-kenu
és evezõspályán. A vízi találkozóról általában elmondható, hogy országosan
egyre nagyobb érdeklõdés kíséri. Idén
már mintegy 150 versenyzõ állt rajthoz,
ami rekordnak számít. A Paksi Atomerõmû Zrt. 14 fõvel képviseltette magát a
megméretésen. Járfás Tamásné, a csapat
vezetõje, valamint a csapattagok elmondásából egy jó hangulatú, de embert
próbáló küzdelem képe rajzolódik ki.
Egy versenyzõ legfeljebb 4 számban indulhatott. Aki teljesíteni akarta a maximált 4 számot, annak azzal a feltétellel
is számolnia kellett, hogy kajakban és
kenuban egyaránt eveznie kell, azaz nem
lehet kizárólag egyfajta hajónemben indulni. A paksi csapat tagjai nem ijedtek
meg a kihívástól, mindnyájuk 3-4 számot vállalt. Ez már csupán a megteendõ
távolság tekintetében sem elhanyagolható terhelés. Tekintve, hogy a
versenytáv 500 méter volt, ami a rajthoz
való felevezéssel már 1000 méterre rúg,
továbbá hogy majdnem minden számban elõfutam (azaz selejtezõ) is szükségessé vált az indulók nagy száma miatt, összesen 7-8 kilométert kellett mindenkinek leeveznie. Ez pedig még
túratempóban sem kevés, nemhogy
versenyiramot produkálva. További nehezítõ körülményt jelentett a meglehetõsen erõs szél.
Az férfiak négyes kenu futamát egy rendhagyó epizód is színesítette. Az történt
ugyanis, hogy a rajt után eltört a paksi
egység kormányosának, Makai Jánosnak
a lapátja. A helyzet gyors döntést követelt.
Mivel ebben a számban kikötés, hogy a
legénység egyik tagjának 12 év alattinak
kell lennie, a kormányos a hajó e legifjabb

tagjától vette kölcsön a lapátját. Ilyen módon az utolsó 150 méteren már csak hárman lapátoltak (egyikük egy kényelmetlenül rövid gyereklapáttal). Azonban
a szerencsétlenül indult epizód jól
végzõdött: még így is õk haladtak át
elõször a célvonalon.
Külön ki kell még emelni Borbély Sándor
teljesítményét, aki kajak egyesben 3.
helyezést ért el. Szépen igazolta ezáltal,
hogy a sportnak mindig ideje van, és a
rendszeres mozgás révén minden korosztály elõtt nyitva áll a fejlõdés és a siker lehetõsége.
Az atomos csapat összességében is
kiválóan helytállt. Ezt nemcsak az
tükrözi, hogy a díjátadó ceremónián mindenki felléphetett dobogóra, s többen a
legfényesebb medálból is szépen
gyûjtögettek, hanem az is, hogy a paksiak, alacsony létszámuk ellenére, az
elõkelõ 3. helyezést érték el az összesítésben, náluk jóval nagyobb létszámú csapatot is megelõzve.
A csapat tagjai köszönetet mondanak az
Atomerõmû Sportegyesületnek a
felkészülésben nyújtott segítségért és a
felszerelés biztosításáért.

Női egyes kajak (KN)
II. Bércesné Kiss Andrea
Férfi egyes kajak 50+ (KF50+)
III. Borbély Sándor
Női páros kajak (KNP)
II. Tóth Dorottya - Bércesné Kiss Andrea
Férfi páros kajak (KFP)
I. Viktor Endre - Takács Tibor
Férfi páros kajak 40+ (KFP40+)
III. Borbély Sándor - Hirt János
Női páros kenu (CN2)
III. Járfás Tímea - Járfás Tamásné
Férfi páros kenu (CF2)
I. Viktor Endre - Bérces Béla
III. Hirt János - Blatt József
Vegyes páros kenu (CV2)
I. Járfás Tímea - Takács Tibor
III. Hipszki Edit - Hirt János
Férfi négyes kenu (CF4)
I. Viktor Endre - Takács Tibor - Bérces
Bálint - Makai János
II. Borbély Sándor - Hirt János - Paczolai
Dániel - Blatt József
Vegyes négyes kenu (CV4)
I. Viktor Endre - Járfás Tamásné - Járfás
Tímea - Bérces Béla
II. Borbély Sándor - Hipszki Edit - Tóth
Dorottya - Makai János
Családi vegyes négyes kenu (CCSV)
III. Bérces Bálint - Bércesné Kiss Andrea Bérces Béla
Prancz Zoltán

legjobb két hajó legénysége képviseli a
vállalatot. A csapatelsõségekhez a következõ hajóegységek járultak eddig hozzá:

A harminchét villamosenergia-ipari vitorlástalálkozó már történelem, még ha
csak egy emberöltõnyi is csupán. Nincs
ember, ki mindegyiken részt vett volna
bármilyen formában. Az újaknak kell
tudni a régi eseményekrõl is. Most megpróbálják összeszedni az adatokat, eseményeket, fényképeket, élményeket sajnos néha már csak a hátramaradottaktól.
gyulai

Iparági labdarúgás

Idén is bajnokságot nyert az
atomerõmû csapata
A Dunamenti Erőmű Zrt. szervezésében szeptember leten döntés született a szabályokról, a játékidőről,
26-28. között Százhalombattán került sor a 26. Ipar- (amely 2*20 perc lett), valamint a sorsolásáról. A
ági Kispályás Labdarúgó Kupa döntőjére. A benevezett Paksi Atomerőmű Zrt. csapata az "A" csoportba kehuszonkét csapat közül a területi selejtezők után a leg- rült, a DÉMÁSZ, az OVIT és a Bakonyi Erőmű gárdáival
jobb nyolc kapott meghívást, köztük erőnyerőként az együtt.
elmúlt évi győztes Paksi Atomerőmű Zrt. kispályás fo- A százhalombattai erőmű sporttelepén szombaton
cicsapata is. A paksi fiúk az idei döntőben is kiválóan délelőtt kezdődtek a csoportmérkőzések. A paksi fiúk,
szerepeltek, veretlenül, kupagyőzelemmel térhettek a csoportmérkőzések első találkozóján a szegedi
haza.
Démász csapatával 0 : 0-ás döntetlennel mutatkozÖtven évvel ezelőtt az erőművi, áramszolgáltatói dolgozók időtálló és remek kezdeményezést tettek: országos találkozóra
hívták az ugyanazon sportágat szerető
kollégáikat, hogy a más-más vállalatnál
egymástól távol, de - képletesen és valóságosan is - sok szálon összefonódó tevékenységet végző iparági munkavállalók
emberi, baráti kapcsolatai kiépüljenek,
erősödjenek, miközben nemes versengés közben hódolnak kedvenc időtöltésüknek, ápolják egészségüket és jó példát
mutatnak a következő generációnak. A
fél évszázados kezdeményezésből mára Állnak balról jobbra: Gyöngyösi Zoltán, Grósz Csaba, Reményi János,
már tíz sportágat felölelő, évente kétezer Orosz József, Balogh Tibor Fenyvesi Csaba, guggolnak: Horváth Lásembert megmozgató hagyomány lett, zló, Makk Imre, Lengyel József, Sárközi István, elöl: Pokorni Tamás
olyan párját ritkító amatőr sportmozgalom, amelyre mi, iparági munkavállalók nagyon büsztak be. A játéksorozatot a budapesti OVIT csapatával
kék lehetünk! A Magyar Villamos Művek Tröszt szétdaszemben 5 : 1-es győzelemmel folytattuk, majd a csorabolását, az erőművek, áramszolgáltatók privatizálá- portselejtezőt a Bakonyi Erőmű csapatával egy újabb
sát követően sem változott a sport-találkozók célja: az
döntetlennel (2 : 2) zártunk. A paksi csapat idén is
egészséges életmód, az aktív pihenés népszerűsítése,
másodikként jutott tovább a négyes döntőbe.
a több mint száz éves magyar villamosenergia-ipar
Egy rövid pihenést követően, vasárnap hatalmas csahagyományainak megőrzése valamint az emberi kaptában 1 : 0-ás győzelemmel tudtunk "továbbmenecsolatok erősítése.
telni" a Vértesi Erőmű csapatával szemben. A döntőAz iparági versenyek közül a legnagyobb, a legizgalben ismét a Bakonyi Erőmű legénységével kerültünk
masabb, néha gigászi küzdelmeket a zöld gyepen élszembe, ahol fizikailag is kemény küzdelemben, jó jáhetjük meg. Az előzetes selejtezők után, az idei villatékkal 1 : 1-es döntetlent sikerült elérni. A rendes jámosenergia-ipari kispályás labdarúgó-bajnokság tékidő után következett büntetőrúgások alapján 3 : 2
döntőjére az erőnyerő Paksi Atomerőmű Zrt. és a háziarányban sikerült a győzelem, és ezzel megnyerte az
gazda Dunamenti Erőmű mellett az alábbi csapatok
idei iparági bajnokságot a paksi csapat. A győzelem
kaptak meghívást: az ÉMÁSZ, a Vértesi Erőmű, a Baértékét növeli az a tény, hogy első alkalommal a paksi
konyi Erőmű, a Démász, az E-ON ÉDÁSZ és az OVIT Zrt. fiúknak sikerült a duplázás. Az eredményhirdetésnél
- tájékoztatott Lengyel József, a paksi csapat kapitá- kiderült: Pokorni Tamást választották a torna legjobb
nya. Cégünket rajta kívül még Balogh Tibor, Grósz Csakapusának, valamint az atomerőmű csapata jövőre is
ba, Reményi János, Orosz József, Fenyvesi Csaba, selejtezők mellőzésével szerzett jogot a siófoki döntőPokorni Tamás, Horváth László, Makk Imre, Gyöngyöbe.
si Zoltán és Sárközi István képviselte Százhalombat- Szép volt fiúk! Gratulálunk, és további sikereket kíváSipos László
tán. A hétvégi mérkőzések előtt csapatvezetői értekez- nunk a jövőben is!

Õszi Demeter-gyaloglónap
Október elsõ hétvégéje a természetjárásban a Világ Gyaloglónap címet viseli.
A Demeter Egyesület az elmúlt évek
hagyományihoz híven október 5-én,
vasárnap a gyaloglást népszerûsítõ túrát
szervezett Paks környékén. Reggel nyolc
órakor találkoztunk a városi autóbuszpályaudvaron és a menetrendszerinti
járattal Gyapára mentünk.
A túra útvonala: Gyapa kápolna - Gyapai-erdõ - Homok-erdõ - Ürgemezõ, Sz-

abadidõpark volt. Egy kevésbé ismert,
nem jelzett útvonalat választott Jakab Éva
túravezetõ, hiszen a gyaloglónapok fõ célja a Dél-Mezõföld megismerése.A túránk
során érintettük az épülõ M6-os autópálya
útvonalát, ahol a munkálatok elkezdõdtek
a fák kivágásával és a terep rendezésével. A 10 km hosszú túrát a szokásos jó
hangulatban, kellemes idõben gyalogoltuk végig.
Wollner Pál

