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Héliosz-díj
a miniszternek
Paksi Atomerõmû Zrt. 2001-ben alapította a Héliosz-díjat, amely az erõmû biztonságos üzemeltethetõsége,
a jövõbeni célok elérése és a társadalmi
kapcsolatok fejlesztése érdekében kifejtett tevékenység elismerésére szolgál. A
díjat 2008-ban dr. Molnár Károly profeszszor úr, az atomerõmû igazgatóságának
korábbi elnöke, a Mûegyetem korábbi
rektora, tárca nélküli miniszter kapta.
Molnár Károly 1998-tól töltött be vezetõ tisztséget az atomerõmû felsõ vezetésében. Hat éven keresztül volt az atomerõmû igazgatóságának elnöke. Tisztségérõl
a miniszteri kinevezése kapcsán kellett le-
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mondania. Molnár Károlynak, a leghoszszabb ideig mûködõ elnöknek volt ideje
átgondolni és kidolgozni az igazgatóság
feladatainak szerepkörét. Errõl az újságunk egy évvel ezelõtti számában így nyilatkozott : „Nekünk nem a mindennapi
feladatokkal kell foglalkozni, hiszen más
a feladata a menedzsmentnek és más az
igazgatóságnak.
Az igazgatóság elnöke nem újabb vezetõi pólust jelent, hanem a stratégiai döntések meghozatalában, a vezérigazgató
munkájának segítésében, továbbá a tulajdonosi elvárások, valamint a helyi érdekek közötti kompromisszum keresésében
és a jövõ útjának a kijelölésében van szerepe.” Az idézett gondolatok szellemében
tevékenykedett, amikor az atomerõmû
üzemidõ-hosszabbításáról, a Mûegyetem
és az atomerõmû szorosabb együttmûködésérõl volt szó. Nagy segítséget nyújtott
a 2003-as üzemzavar elhárításának tudományos megalapozásához, a biztonságosan elvégezhetõ újraindítás elfogadtatásához, és ezen üzemzavarnak a mérnöki biztonsággal elvégezhetõ helyreállítási munkáinak társadalmi és tudományos fórumokon elhangzott érveinek hangsúlyozásával. A díjat Kovács József vezérigazgató úr
adta át december 19-én az ASE étteremben
rendezett ünnepség keretében.

Összetett és bonyolult év volt
A két ünnep között arra kértük Kovács József vezérigazgató urat, néhány fontosabb téma alapján összegezze olvasóink számára a 2008-as
évet. Ekkor még nem tudhattuk, hogyan zárjuk egyik legfontosabb mutatónk, a villamosenergia-termelés
alapján az évet. Lapzártánk idejére
ismertté vált, hogy teljesítettük a
2008-ra elõirányzott termelést.
Vezérigazgató úr! A biztonságos villamosenergia-termelés alapja a jó karbantartás. Hogyan értékeli ezt a fontos
területet?
– A mögöttünk hagyott évrõl elmondható, hogy igen összetett és bonyolult év volt.
Ettõl függetlenül sikerült teljesíteni a tulajdonos által elvárt üzletpolitikai célkitûzéseket.
Sokat dolgoztunk, mindenki tette a dolgát a saját helyén és beosztásában. A 2008as év bonyolultságát jól példázza a karbantartás területén végzett munka, ugyanis
ennyire még soha nem szedtük szét a paksi atomerõmû fõberendezéseit. Gyakorlatilag minden blokkon felújítottuk a turbináinkat. Néhány napos csúszás ugyan jelentkezett a blokkok fõjavítása után, de azt gondolom, ilyen volumenû karbantartási munkák után ez érthetõ. Ennek ellenére sikeresnek értékelhetjük a karbantartási munkáinkat, és az itt nyert tapasztalatok értékelése után minden bizonnyal elkerüljük
2009-ben azokat az apró hibákat, amelyek
2008-ban jelentkeztek.
Törekednünk kell arra, hogy 2009-ben
sokkal tervszerûbben dolgozzunk, mint
ahogyan ezt korábban tettük. Nem egyszerû feladat, és nem csak mûszaki szempontból értem a tervszerûséget. Azokat a
munkákat, amelyeket a piacról vásárolunk meg szolgáltatásként, azokat leg-

alább olyan elõretartással tudjuk ütemezni, elõkészíteni, hogy legyen ideje a vállalkozóknak, beszállítóknak fölkészülni

és megismerni a munkavégzés helyszínét, felkészülni a belsõ szigorú elvárások
teljesítésére. Tehát ahogyan a mûszaki te-

rületen bizonyos átalakítási munkák engedélyeztetését kellõ idõben el kell végezni, ehhez fog majd a gazdasági terület igazodni ugyanilyen ütemben. Erre fogjuk
szánni a 2009-es évet, célunk a tervszerûbb elõkészítés és munkavégzés.
Hogyan alakult a projektjeink helyzete?
– Az úgynevezett nagy projektjeinkben
kitûzött feladatok összességében teljesültek. A blokkjainkon a teljesítménynövelési
programot majdnem teljes mértékben befejeztük. Már csak a 3. blokkon van hátra
egy turbinaátalakítási munka, amelyet
2009-ben elvégzünk, és ezzel a paksi atomerõmû teljesítménynövelési programja befejezõdik, gyakorlatilag 500 MW villamos
teljesítménnyel üzemelnek a blokkjaink.
A múltkorában járt nálunk az egyik
külföldi partnerünk, és felajánlották segítségüket a teljesítménynövelési programunkhoz, mert õk közremûködtek abban, hogy a hasonló típusú külföldi blokkok már 480 MW teljesítményen üzemelnek. Meglepetten hallgatták beszámolómat a mi blokkjaink 500 MW-os teljesítményérõl. Tehát mi is tudunk meglepetést
okozni másoknak.
A másik fontos stratégiai célunk az
üzemidõ-hosszabbítási projekt, amely a
tulajdonos számára is prioritást élvez. Az
ezzel kapcsolatos kötelezettségeinket teljesítettük, az engedélyeztetési kérelmünket egy hónappal hamarább, 2008. november 14-én benyújtottuk a nukleáris
hatósághoz. Ezzel kezdetét vette a nukleáris hatóság engedélyeztetési eljárása, és
2009-ben megtudjuk, mi a hatóság álláspontja. Ennek a beadványnak az elkészítésében a hatóságokkal kooperatív módon együttmûködve, szakmailag egyeztetett formában történt a dokumentációk
elõkészítése. Minden bizonnyal jó esélylyel számíthatunk a pozitív elbírálásra.
Folytatás a 2. oldalon

Új mûszer a megyei kórháznak
megyei Balassa János kórház
2007-ben üzembe helyezett központi mûtõ- és diagnosztikai
blokkjában szükséges egy nagyobb teljesítményû diagnosztikai eszköz – AGFA CR 85 típusú foszforlemezes kiolvasó berendezés – beszerzése, amely közel 21 millió forintba kerül. A kórháznak
a mûszer beszerzésére nincs fedezete,
ezért a Paksi Atomerõmû Zrt.-hez fordult segítségért. Az atomerõmû vezetése úgy döntött, támogatja a mûszer beszerzését, és errõl megállapodást írtak
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Magyarországi villamosenergia-termelés

alá december 18-án a Látogatóközpontban. A megvásárlásra kerülõ mûszer
biztosítja a megyei lakosság sebészeti,
baleseti sebészeti, egyéb sebészeti és a
megye sürgõsségi ellátásának radiológiai hátterét. Ezzel a megye lakosságának
betegellátási színvonala jelentõsen javul. Az atomerõmû és a kórház kapcsolata jelentõs múltra nyúlik vissza. Ennek legmarkánsabb példája, hogy az
atomerõmû több százmilliós támogatást
nyújtott a most is segítségre szoruló mûtõblokk építéséhez.

A Paksi Atomerõmû villamosenergia-termelése
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Biztonságosabb
lett Budapest
energiaellátása
Jelentősen javult Budapest és tér sége villamosenergia-ellátása az zal, hogy november 11-én átadták
a 4,5 milliárd forintos beruházással
felújított átviteli hálózati alállo mást Gödön. A térség legnagyobb
beépített transzformátorkapacitá sával rendelkező létesítmény –
amely egyben a főváros áramellá tásának egyik fő csomópontja – a
két évig tartó felújítási munkálatok
alatt megszakítás nélkül üzemelt. A
rekonstrukció után a gödi alállomás úgy a hazai, mint európai vi szonylatban is rendkívül korszerű
hálózati csomóponttá vált.
A 400/220/120 kV-os alállomás
nemcsak az ország belső energiaellátásában játszik fontos szerepet, de
ezen a létesítményen keresztül valósul
meg a magyar és a szlovák villamosenergia-rendszer közötti két 400 kV-os
átviteli hálózati összeköttetés egyike,
amely az európai együttműködésben
is fontos – jelezte az avatáson Tari Gábor, a rendszerirányító Mavir vezérigazgatója. A rekonstrukció jelentőségét
jelzi az is, hogy a magyar villamosenergia-hálózat legkoncentráltabb terhelését Budapest és környéke jelenti, így
figyelembe véve a növekvő energiaigényeket is, egy lehetséges üzemzavar is
itt okozhatja a legjelentősebb kiesést.
Ezért vált szükségessé az 1968-ban
üzembe helyezett alállomás felújítása,
amely a mostani rekonstrukciót követően kiemelt szerepet kap az energiaellátás biztonságában. A 2006 végén
megkezdett és idén befejezett felújítás
keretében – az alállomási technológia
egységesítése érdekében – a 400 kVos kapcsolóberendezésben található
kén-hexafluorid (SF6) gáz szigetelésű
mezők teljes egészében átépítésre kerültek, mégpedig hagyományos primer
készülékek alkalmazásával. Teljesen
új, digitális védelmi és irányítástechnikai rendszerek épültek ki a technológiák nagy biztonságú, folyamatos kiszolgálására az alállomás mindhárom feszültségszintjén. A 120 kV-os technológiában – a korábban már lecserélt
megszakítók kivételével – teljes egészében új, európai színvonalú primer
készülékek lettek beépítve.
Közbeszerzési eljárás keretében a környezetvédelmet is kiemelt szempontként kezelve megvalósult a régi olajszigetelésű söntfojtók új, 18 kV-os
száraz, csökkentett veszteségű és zajszintű műgyanta-szigetelésű söntfojtókra történő cseréje. (Ezekkel a
söntfojtókkal lehet biztosítani, hogy a
hálózat optimális feszültségtartományban üzemeljen.) A rekonstrukció
eredményeképpen ez év augusztusában az alállomás Albertirsa kezelőközpontból távkezeltté vált. Ez azt jelenti,
hogy a teljes alállomási technológia
felügyelete Albertirsa kezelőközpontból történik, és onnan végzik el a szükséges beavatkozásokat (kapcsolási
műveleteket) is. A Mavir célkitűzése
szerint 2010-ig befejezik a teljes hazai
átviteli hálózat rekonstrukcióját, melylyel a hazai villamosenergia-ellátás
biztonságát sikerül európai szintűre
emelni.
A Mavir egyébként évi 20-20 milliárd forintot fordít hálózatfejlesztésre és karbantartásra, felújításra.
Tari Gábor jelezte azt is, hogy két-három
héten belül adja be a Mavir a Magyar
Energiahivatalnak (MEH) azt a hálózatfejlesztési javaslatot, amelyet kétévente
kell elkészíteniük. Ezzel együtt dolgoznak a rendszerirányító tőzsdére vitelének előkészítésén is, ezt a programot jövő év március végére fejezik be. Már beadta a Magyar Energiahivatalnak a
Mavir az áramtőzsde létesítésének engedélykérelmét, valamint készül a tőzsde üzleti terve is. Ennek várható év végi
elfogadását követően a jövő év első félévének vége körül kezdődhet meg a kereskedés.
Mayer György

Összetett és bonyolult év volt
Folytatás az 1. oldalról.

Nyitott szemmel járva úgy tûnik, egyre
szerteágazóbbak a társadalmi kapcsolataink. Hogyan értékeli ezt a területet?
– Túlzás nélkül mondhatom, hogy évtizedek óta rengetegen érdeklõdnek a paksi atomerõmû iránt, és ez az érdeklõdés
2008-ban sem lankadt. Társadalmi, politikai, diplomáciai tevékenységünk igen
pezsgõ képet mutat. Nagyon sok nagykövetet fogadtunk, járt nálunk a svéd, lengyel, finn, cseh és belorusz nagykövet. A
politikai közélet szereplõi is élénk érdeklõdést mutatnak az atomerõmûben folyó
munkák és események iránt. Ez teljesen
természetes, ezt így találjuk rendjén, hiszen összhangban van a teljesen nyitott
tájékoztatási politikánkkal, és alapja annak a társadalmi bizalomnak, amely nélkül nem tudna mûködni az erõmû.
Rendeztük kapcsolatainkat 2008-ban a
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulással (TEIT). Hosszas tárgyalások után
egy hosszú távú megállapodást sikerült
megkötnünk, amivel gyakorlatilag tíz évre
tudjuk garantálni a korrekt és kiszámítható együttmûködést. A teljesen új alapokra

helyezett együttmûködést a tulajdonossal
is megismertettük és jóvá is hagyattuk.
Azt gondolom, hogy a hosszú távú terveink végrehajtásához elengedhetetlen a környezõ települések támogatása.
Van még egy nagyon fontos változás
2008-ban, ugyanis a részvénytársaság
igazgatóságának a korábbi elnöke, dr.
Molnár Károly egy fontos kormányzati
felkérésnek tett eleget, miniszteri beosztásba került, ezért az elnöki posztról le
kellett mondania. Az igazgatóság Pónya
József urat, az atomerõmû korábbi vezérigazgatóját választotta meg elnöknek. Azt
gondolom, egy olyan szakember került az
igazgatóság élére, aki nagyon pontosan és
jól ismeri a társaságunk mûködését. Az õ
tekintélye, szakmai ismerete garancia arra, hogy a jövõbeni irányokat a tulajdonossal egyeztetve helyesen jelöljük ki, abba az irányba menjünk, amely alapvetõen a részvénytársaság mûködésének javát fogja szolgálni.

Milyen szervezeti változások voltak
és lesznek, vagy maradunk a mostani
sémában?

– Ketté kell választani a dolgot, az
egyik a mûködés, a másik a szervezeti
struktúra.
Folyamatosan változik a világ körülöttünk, változnak a jogszabályok, a
gazdasági életünket meghatározó feltételekben szintén állandósult a változás.
Nekünk egy olyan mûködést, egy olyan
szervezeti struktúrát kell kialakítanunk, amely alapvetõen képes igazodni a változó világhoz. Egy olyan mûködési modellt dolgoztunk ki 2008-ban,
amelyet majd egy széles körû egyeztetés után, várhatóan 2009-ben be tudunk nyújtani a nukleáris hatósághoz.
Természetesen egy olyan optimális
szervezeti struktúra kialakítása is
szükséges, amely kizárja a párhuzamos
munkavégzést. Ehhez az erõforrások
rendelkezésre állnak, de ott, ahol szorít
a cipõ, szükség van jó szakemberek további bevonására. Összességében azt
gondolom, hogy jelentõs változáson
ment keresztül az elmúlt évben a cégünk, és további változásokat csak alapos elemzés után lehet a szervezeti
struktúrában végrehajtani.

Beszélgetésünk idején még tartanak
az országos sztrájkok. Milyen az erõmû vezetése és az érdekképviseletek
viszonya?
– Úgy gondolom, az érdekvédelmi
szervezetekkel egy korrekt együttmûködés van jelen az erõmûben. Látva azt,
hogy milyenek a viszonyok Magyarországon, ezt a válsághelyzetet alapvetõen
soha nem hitte el az ember, hogy majd
beköszönt és nekünk is szembe kell ezzel néznünk. Óriási veszélyeket rejteget,
nagyon sokan veszíthetik el a munkahelyüket. Egy ilyen szituációban a társadalom és a környezetünk érzékenysége fokozott mértékû. Az erõmûben, amely ma
biztos munkahelyet jelent, minden vezetõ munkatársammal azon dolgozunk,
hogy hosszú távon is megõrizzük a munkahelyek biztonságát. Nekünk is kellõ
toleranciát és tiszteletet kell gyakorolni.
Tehát ezt a fajta érzékenységét környezetünknek szem elõtt tartva kell a szakszervezetekkel történõ együttmûködést
is kezelni.

Köszönöm az interjút!
Beregnyei Miklós

Új magyar-román távvezeték

A sikeres próbaüzemet követõen december 10-én adták át a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) Zrt. és a román
rendszerirányító
Transelectrica
együttmûködésében készült Békéscsaba-(Nadab)-Arad közötti új 400
kilovoltos hálózati összeköttetést,
valamint ezzel együtt üzembe helyezték az Arad megyei Nadabon található 400 kilovoltos alállomást is. A
beruházás országhatárig történõ kiépítése, vagyis a Mavirra esõ része
mintegy 4,2 milliárd forintba került,
melyhez 500 millió forint uniós támogatást nyert a rendszerirányító.
Az új 400 kilovoltos összeköttetés egyrészt növeli a térség ellátásbiztonságát,
másrészt a határkeresztezõ kapacitás
mindkét oldali emelésével hozzájárul a
két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok bõvítéséhez. A új távvezeték ezeken túlmenõen jelentõs infrastrukturális elemét képezi az alakulóban lévõ egy-

séges európai villamosenergia-piacnak
is, mivel elõsegíti a regionális együttmûködést és növeli az európai egyesített villamosenergia-rendszer (UCTE) hálózatának üzembiztonságát – mondta Tari
Gábor, a Mavir vezérigazgatója. A beruházás során a békéscsabai alállomás bõvítését is elvégezték, így a rendszer lehetõséget biztosít a késõbbiekben egy harmadik román irányú, ugyancsak 400 ki-

lovoltos összeköttetés kialakítására is.
Az összeköttetés megvalósítására vonatkozó elõkészítési munkálatokat, a terveket és tanulmányokat, valamint az építést az Európai Unió TEN-E (Trans European Networks – Energy) programja keretében mintegy félmilliárd forinttal támogatta. Mártha Imre, a Magyar Villamos Mûvek (MVM) vezérigazgatója az
üzembe helyezésen elmondta, hogy a

Ércbe öntve
Lévai András akadémikus születésének
100. évfordulóján a Mûegyetem Gépészmérnöki Kara és az MTA Lévai András
Energetikai Alapítvány emlékszobrot állított a hõerõmûvek tanszék alapító professzorának. Az emlékszobor – melyet
Ágh Fábián szobrászmûvész készített –
ünnepélyes avatására 2008. december
19-én került sor a „D” épület földszinti aulájában.
Dr. Petz Ernõ, a Lévai-alapítvány kuratóriumának elnöke, a Paksi Atomerõmû
Zrt. volt vezérigazgatója (1991-1994) celebrálta az ünnepi rendezvényt. Laudációt mondott Stefán Gábor dékán, és a
szobrot is õ leplezte le Petz Ernõvel
együtt. Az aula teljesen megtelt a volt
munkatársakkal, tanítványokkal, tisztelõkkel és érdeklõdõkkel.
Az ünnepi mûsor keretében Rónaszéki Mónika és László Zsófia fuvoladuóját
és Kubik Anna elõadásában Wass Albert versét élvezhette a nagyszámú kö-

zönség. Elõzõ számainkban már méltattuk Lévai András munkásságát és szerepét az atomenergetika magyarországi
megjelenésében. Ezen munkásság elõtti tisztelgés lehetõségét teremtette meg
az atomerõmû azzal, hogy a szobor elkészítésének és ünnepélyes felavatásának
költségeit magára vállalta. A szobornál
az atomerõmû nevében koszorút helyezett el Süli János, Mittler István és Lenkei István.

Mavir függetlensége itthon és külföldön
egyaránt megkérdõjelezhetetlen, ami azt
jelzi, hogy a rendszerirányító rendkívül
jól mûködik az MVM csoporton belül.
Az MVM csoportszintû mûködése
egyébként a jelenlegi gazdasági válságban többek között azt a fajta védettséget is jelenti a Mavirnak, hogy nyugodtan folytathatja az ilyen jellegû beruházásokat.
Mayer György
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Nyári képek – Nemzetközi maratoni
kajakverseny atomerõmûves indulókkal
A tavalyi évben negyedik alkalommal rendezték meg a Gran Premio
Internacional K-4/K-2 De Castillia
Y Leon elnevezésû kajakversenyt
Spanyolországban.
A verseny meghívásos jellegû volt, ami
azt jelenti, hogy a Spanyol Kajak-Kenu
Szövetség invitálta meg más nemzetek
versenyzõit, magára vállalva az utaztatásuk és az ellátásuk költségeit. Tette mindezt a verseny magas színvonalának biztosítása érdekében, egyszersmind megteremtve a lehetõséget arra, hogy a hazai
versenyzõk a neves külföldi csapatokkal
mérhessék össze erejüket. Komoly megtiszteltetést jelent tehát, ha valaki meghívást kap erre az eseményre. 2008-ban
nyolc nemzet – Argentína, Ausztrália,
Nagy-Britannia, Belgium, Finnország,
Portugália, Spanyolország és Magyarország – vett részt a megmérettetésen. Minthogy a legjobbak álltak rajthoz, és egyegy ország képviseletében általában több
egység is elindult, azt lehet mondani,
hogy már-már világbajnoksági színvonalú mezõny verõdött össze.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség – immár nem elõször – két munkatársunkat,
Szakály Viktort és Mátrai Zsoltot is jelölte a magyar kajaknégyesbe, az eddig elért hazai eredményeik alapján. A két, lakóhelyét tekintve tolnai sportoló a Villamos Mûszaki Osztályon illetve a Technológiai Oktatási Osztályon dolgozik, és az
Alois Dallmayr-Tolnatext Kajak-Kenu
sportegyesület színeiben versenyez. A
legnagyobb eredményük ezen az összecsapáson a két évvel ezelõtti gyõzelem
volt. A négyes másik két tagjaként a szintén tolnai Bucher Barnabás – aki még az
ifjúsági korosztály tagjaként vállalta a felnõtt mezõnyben való indulást – és szegedi Petrovics Máté szállt be hajóba.

A versenyt július 17-21. között bonyolították le. Az érkezési és a hajók beállítására szánt napot leszámítva a küzdelmek
valójában két napig tartottak, két különbözõ helyszínen: Valladolidban és
Sanabriában. Mindkét napon körülbelül
8-8 kilométert kellett teljesíteni, pontosabban a második versenynapon Zsolt és
Viktor esetében a táv 16 kilométerre nõtt,
minthogy a négyesek versenye után párosban is rajthoz álltak.
A versenypályát egy nagy vízfelületû
tavon, háromszög alakban bójázták ki.
Futószakaszok nem voltak – tehát partra
szállni nem kellett –, de a versenyt megnehezítette, hogy több kört kellett megtenni, ami számos fordulót foglalt magá-

ba. Aki még nem ült négyes kajakban, az
is könnyen elképzelheti, hogy egy jóval 10
méter feletti hosszúságú hajóban nem éppen egyszerû feladat „keringõzni”. Fõleg,
ha ehhez hozzávesszük, hogy a mezõny
mintegy ötven hajót számlált, amelyek legénysége kivétel nélkül minden erejével
azon volt, hogy minél elõbb érjen a fordulókhoz, és minél kisebb ívben tudja venni azokat. Bizony nem voltak ritkák az ütközések és a kisebb csetepaték sem.
Végülis egy ilyen fordulóbeli „ütközet”
vezetett ahhoz, hogy a magyar egység hátrányba került, és nem ért oda a dobogóra. A rendezõk a végeredményt a két versenynap részeredményeinek összesítésével határozták meg. A magyar négyes a

hatodik helyen zárt. Munkatársaink párosban ötödikként végeztek. Ezen eredményük mellé viszont el kell mondani,
hogy végig az élbolyban haladtak, s az elsõ öt hajó sorrendje között csak minimális különbségek döntöttek a befutáskor.
Noha érem ilyen módon nem került a
zsákba, némi vigaszt jelentett, hogy a verseny elsõ hat helyezettje pénzdíjazásban
részesült.
A versenyt közös vacsora zárta valamennyi induló részvételével. A Spanyol
Kajak-Kenu Szövetség képviselõje az elõkelõ eredmények fényében ígéretet tett,
hogy munkatársaink jövõre is meghívást
kapnak a rangos versenyre.
Prancz Zoltán

Parlamenti képviselõnõk támogatásukról biztosították
az atomenergiát, az esetleges új paksi blokkok felépítését
A WiN Magyarország (Nõk a nukleáris iparban) meghívására a Magyar Parlament képviselõhölgyeinek egy csoportja, valamint egyes
minisztériumok, háttérintézmények
tisztségviselõ hölgyei 2008. november 29-én Paksra látogattak.
A WiN Magyarország a Magyar Nukleáris Társaság nõi szakcsoportja, része a
WiN Global hálózatnak, amely egy világméretû non-profit szervezet, jelenleg
2500 tagja van 68 országból.
A WiN Magyarország 1992-ben alakult,
és – közhasznú – feladatának tekinti a
társadalom õszinte és szakszerû tájékoztatását a nukleáris energiával kapcsolatban, az ember szemszögébõl, mindig nyitottan a párbeszédre.
A szakcsoport 2008. évi célkitûzésének
megfelelõen megkereste a Magyar Parlamentben és háttérintézményeiben dolgozó hölgyeket, és meghívta õket egy ismeretterjesztõ látogatásra a Paksi Atomerõmûbe, ahol párbeszéd keretében kaptak
tájékoztatást és bõvíthették ismereteiket
a nukleáris energiáról és az egyetlen magyar atomerõmûrõl.
A vendégeket Kovács József, a Paksi
Atomerõmû vezérigazgatója köszöntötte,

majd Kissné G. Ludmilla, a WiN Magyarország elnöke és a szakcsoport tagjai 3
elõadáson tájékoztatták a látogatókat a
WiN szakcsoport céljairól és tevékenységeirõl, a paksi atomerõmû mûködésérõl,
az itt folyó munkáról, valamint a biztonság és az üzemidõ-hosszabbítás érdekében tett lépésekrõl, de szó esett a nukleáris energia és a Paksi Atomerõmû jövõjérõl is, a mûszaki és az emberi szempontokat egyaránt figyelembe véve.
Az üzemlátogatás során a képviselõ
asszonyok megtekintették a blokkvezénylõt és a reaktorcsarnokot, ahol számtalan
elméleti és gyakorlati kérdéssel fordultak
a szakcsoport tagjaihoz. Az ezt követõ sajtókonferencián az Országgyûlés különbözõ bizottságaiban dolgozó képviselõnõk
pozitív válaszokat fogalmaztak meg a hazai nukleáris kapacitásbõvítés lehetõségérõl, szükségességérõl.
– Ahogyan a Tisztelt Ház korábban már
áldását adta a Paksi Atomerõmû üzemidõhosszabbítására, most ugyanúgy elmondhatom, hogy jó szívvel támogatni fogjuk
az új atomerõmûvi blokkok felépítését
Pakson - nyilatkozta Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, a parlament Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának elnöke.
A hölgyképviselõk azt is elmondták: kiemelt jelentõséggel bír az a tény, hogy a

Pakson termelt energia olcsó és tiszta,
ami fontos tényezõ a mai családok életében és a háztartások költségvetésében.
A képviselõnõk – akik most saját szemükkel gyõzõdhettek meg az atomenergia elõnyeirõl – hangsúlyozták, hogy a mai
látogatás alapján saját választókörzetük lakosságát is hitelesen tudják tájékoztatni.
– Ez a látogatás arról gyõzött meg bennünket – mondta Gy. Németh Erzsébet, az
önkormányzati bizottság elnöke –, hogy
az atomenergia jövõbeni szerepét, részvételét a hazai energiatermelésben fokozottan támogatni kell.
Halmai Gáborné Tolna megyei képviselõ arról szólt, hogy a mai program hatékony segítséget nyújtott a megalapozott
döntések meghozatalához.
Dr. Havas Szófia, az egészségügyi bizottság tagja, a nukleáris energia gyógyászatban elfoglalt helyérõl, szerepérõl
szólva egyebek között azt hangsúlyozta,
hogy nem kerülhetõ meg ezen a területen
sem a felhasználás, és jótékony hatása itt
is érezhetõ.
– Kitûnõ, meggyõzõ hatású elõadásokat hallottunk itt – mondotta többek között Dér Zsuzsanna Fejér megyei képviselõnõ, a fogyasztóvédelmi bizottság tagja,
aki elsõ alkalommal látogatott el a paksi
atomerõmûbe, és olyan élményekhez ju-

tott, amelyet nyilatkozata szerint biztonsággal használhat fel a szükséges döntések meghozatalakor.
– Jó látni, hogy egy nõi szervezet milyen sokat tehet a munkahelyek biztonságáért, a fiatalok környezettudatos neveléséért – errõl már Deák Istvánné várpalotai képviselõ, az oktatási bizottság tagja
beszélt.
Bazsáné dr. Szabó Marianne, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Kutatási, Oktatási és Innovációs Osztályának vezetõje az atomenergiát mint a környezetet és a légkört nem szennyezõ energiatermelési formának a jelentõségét méltatta.
A sajtóbeszélgetésen a képviselõnõk az
is kihangsúlyozták, hogy nem az „atomlobby” elkötelezettjeiként vettek részt
ezen a programon, de a kapott információk tükrében õszintén és hitelesen tudják
támogatni az atomenergiát. Mint azt Dr.
Vidorné dr. Szabó Györgyi nyomatékosan
aláhúzta:
– Az atomenergiával kapcsolatban
megszûnõben van a félelem, és az újabb
blokk vagy blokkok felépítését Pakson a
politikai eszközeivel a képviselõnõk támogatni fogják.
A látogatás végén arról is megegyezés
született, hogy további hasonló programokkal folytatódni fog az együttmûködés
a WiN szakcsoport és a parlamenti döntéshozók között. A képviselõhölgyek jelezték, szívesen fogadnák a WiN-t saját
választókörzetükben, ahol a helyi lakosok is érdeklõdve fogadnák a hasonló
szintû, szakszerû, ugyanakkor emberközeli tájékoztatást a nukleáris energiáról,
valamint ígéretet tettek arra is, hogy tavasszal már egy kibõvült csapattal térnek vissza a Paksi Atomerõmûbe.
A WiN köszönetét szeretné kifejezni ezúton is a Paksi Atomerõmû vezetõségének támogatásukért és a Tájékoztató és
Látogatóközpontnak a rendezvény szakszerû és fennakadásmentes lebonyolításában nyújtott segítségéért.

Bõvítik a
Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolóját
Újabb négy modullal bővül az atomerőmű elhasznált üzemanyagait befogadó
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
(KKÁT). Az atomerőmű telephelye melletti létesítményben jelenleg közel
5500 elhasznált fűtőelem van. A bővítést, amely 2011-ben fejeződik be, a
Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozzák – tájékoztatta az MTI-t a
radioaktív hulladék elhelyezéséért felelős cég, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezetője, dr. Hegyháti József.
Az átmeneti tároló a paksi atomerőműben keletkező elhasznált fűtőelemeket
fogadja. Az angol tervezésű, részegységenként építhető, úgynevezett moduláris tároló bővítésének előkészítési, beszerzési, gyártási és kivitelezési feladatainak összköltsége megközelíti a kilencmilliárd forintot. Ezt a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alapból finanszírozzák, amelynek a legnagyobb befizetője a paksi
atomerőmű – tette hozzá.
Az igazgató elmondta, jelenleg az alapozás előkészítése folyik. A tervek szerint
2011-ben adják át az új kamrákat. Ezek
a korábbiaknál nagyobb kapacitásúak,
nem 450, hanem 527 tárolócső van egy
kamrában. A tároló üzemeltetési engedélye szerint évente 500 üzemanyag-kazettát lehet betárolni. Máig 5374 fűtőelemet szállítottak át a tárolóba az
atomerőműből.
Dr. Hegyháti József aláhúzta, mindig
három évre elegendő szabad kapacitással kell rendelkezniük, mert ennyi
idő kell egy-egy újabb ütem megvalósításához.
A KKÁT-ban száraz állapotban tárolják az
elhasznált üzemanyag-kazettákat ötven
éven át. A létesítményt 1997-ben adták
át, addigra az első három kamra, illetve
a technológiai műveleteket kiszolgáló
épület készült el. Az üzemeltetést 1998ban vette át az akkor létrejött Radioaktív
Hulladékokat Kezelő (RHK) Közhasznú
Társaság, amely az idén nonprofit kft.-vé
alakult. 2000-ben és 2003-ban négynégy új tárolókamrát, 2007-ben öt
újabb modult adtak át.
prz (A cikk az MTI anyagának
felhasználásával készült.)
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Dunaszentgyörgyi hírek
Január elején Hencze Sándorral, Dunaszentgyörgy polgármesterével beszélgettünk, s
közben a 2008-as esztendőben elvégzett
önkormányzati feladatokról kérdeztük.
A polgármester úr elmondta, hogy sok
nagy munkán vannak túl, a községben folyamatosan fejlesztenek és korszerűsítenek. Többek között szilárd útburkolatok kialakítása, önkormányzati épületek korszerűsítése, az iskola épületében nyílászárócsere, orvosi rendelők külső tatarozása,
kresztáblák cseréje, illetve a falu közterületeinek folyamatos gondozása is megtörtént. A teljes ráfordítás összege mintegy 40
millió forint volt. A Paksi Atomerőmű Zrt. és
az RHK KHT a TEIT-szerződések által nyújtott támogatásait is felhasználták, mely
rendkívül nagy segítséget jelent a település
számára. A további tervek között az önkormányzati épületekben lévő központi fűtési
rendszer korszerűsítése, az ivóvízbázis további kúttal való kibővítése és a hálózat
korszerűsítése, a központi játszótér európai uniós előírásoknak megfelelő kialakítása és új építési telkek közművesítése, majd
eladása is szerepel. Hencze Sándor kihangsúlyozta, hogy Dunaszentgyörgy község az egyedüli település a kistérségben,
amely nem tagja egyik társulásnak sem. S
a jövőben is szeretnék megőrizni az iskola
önállóságát, amíg csak lehet.
Elsődleges törekvés, hogy mindig az adott
évi pénzügyi-gazdasági lehetőségek keretien belül, a jogszabályi előírások szem előtt
tartásával valósuljon meg a település fejlesztése. A jó földrajzi adottságok kihasználása révén Dunaszentgyörgy közkedvelt
és biztonságos településsé váljon, illetve
maradjon a jövőben is, az aktív civil szervezetek közreműködésével jó színvonalú kulturális és sportéletet fenntartva.
A polgármester úr zárszóként a dunaszentgyörgyi lakosoknak a jövőre nézve jó egészséget kívánt, továbbá azt, hogy a családi
élet és a gyermekek felnevelése terén megfontolt lépéseket tegyenek, a mindenkori
gazdasági helyzetet szem előtt tartva.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Futással
búcsúztatták
az évet
Bonyhádon
Évbúcsúztató futást szerveztek a bonyhádi Easy Star SE ultratriatlonistái. December 28-án a bonyhádiakon kívül bajai, kaposvári, szegedi, hidasi és budapesti sportolók vágtak neki a 28 km-es
távnak, melyet 13-an végigteljesítettek,
hárman pedig résztávokra szálltak be a
kocogásba. A mezõny együtt tette meg
a távot 2 óra 43 perc alatt. A futók között volt a Spartathlonon részt vevõ Horváth Mónika, Fendrik László, Németh
Zoltán és Szitó Ervin, a magyarországi
Dupla Ironman Világkupa Futam 2008as résztvevõi közül Varga Csaba, Józsa
Sándor és Hámori János, illetve az Easy
Star SE legeredményesebb sportolója, a
2007-es ultratriatlon világkupa futam
gyõztese, Tamás Zsolt.
Az évbúcsúztató futás után terített
asztal mellett beszélgettek a sportolók
jövõ évi terveikrõl. Baranyai András, az
Easy Star SE elnöke értékelte az egyesület idei eredményeit, és természetesen a
2009 júniusában másodszor megrendezésre kerülõ bonyhádi-dombóvári Dupla Ultratriatlon Világkupa Futamról is
esett szó. (Képek és szöveg: Máté Réka)

Felkészülés a tervek végrehajtására
Megkezdte felkészülését a 20082009-es bajnoki évad tavaszi
szezonjára a Paksi FC Soproni ligában szereplõ labdarúgó csapata. Az õsszel adós maradt a jó játékkal, és hazai pályán sem alkotott maradandót a Paksi FC.
Ennek köszönhetõen a 14. helyrõl várhatja a tavaszi rajtot a paksi zöld-fehér
gárda. Bár nagyon sûrû a középmezõny, a szakvezetés elvárása mit sem
változott, a cél az elsõ 10-be jutás. Az
elsõ héten az ASE csarnokban és a PFC
stadionban készül a gárda, majd 12étõl kétszer egy hétre a tatai edzõtáborba vonul a Gellei egylet. „Délelõtt a
helyi sportcsarnokban, délután Tatabányán, a mûfüves pályán készülünk,
rögtön az elsõ szombaton már edzõmeccset is játszunk. Akkor Budaörsön
a Cegléddel játszunk. Ezt követõen egy
hétig hazai környezetben folynak a tréningek, de mûfüves pálya hiánya miatt idegenben vívjuk a felkészülési találkozóinkat. Majd ismét edzõtábor következik, a horvátországi Porecsben.
Itt 3-4 helyi és szlovén csapattal csapunk össze, akik erõszakosak, rámenõsek, és jól szolgálják a felkészülést.
Nem titkoltan a tavaly tavaszihoz hasonló produkciót szeretnénk nyújtani,
számszerûsítve 23-24 ponttal – mondta el Gellei Imre, a Paksi FC vezetõedzõje. A csapat háza táján jelentõs
változások történtek a téli szünetben.
Márkus, Salamon, Molnár, Hanák és
Kriston már távozott a Fehérvári úti
csapattól, Buzás Attila az NB III-as
együttessel készül és a PSE utánpótlásedzõje lesz. Pokorni Péter az MTKhoz tart, míg Csehi Tamás elvágyódik
a paksi klubtól. Az érkezõk rovatba eddig Csernyánszki Norbert /DVSC/ és
Pintér Attila /Gyõri ETO FC/ neve került, szóbeli megállapodás történt az
MTK-s Horváth Leventével, valamint a
szintén gyõri Nikolov Balázzsal is, aki
ha 12-éig nem szerzõdik külföldre Pakson folytatja. Vituska István /Szekszárd/ is a PFC elsõ csapatával készül,
ha bizonyítja tehetségét, maradhat.

„Mindenféleképpen szeretnék bekerülni a kezdõ csapatba, minél többet
játszani, és minden erõmmel azon leszek, hogy a csapat elérje a kitûzött
célt, a legjobb 10-be jutást” – fogadkozott az elsõ edzésen Pintér Attila. Éger
László bizakodóan tekint a jövõbe, elmondta, ha mind fizikálisan, mind
mentálisan jól sikerül a felkészülés,
nem lehet gond teljesíteni az elvárásokat. „Sérülésmentes felkészülést várok, és mindenben segítenem kell az
új játékosokat. Nagyon jó tavaszi teljesítménnyel szeretném meglepni magam” – tette hozzá a csapatkapitány. A
Paksi FC február 7.-én már Ligakupa
mérkõzést játszik hazai pályán a Zalaegerszeg ellen, majd 14-én szintén a

kupasorozatban Kaposváron vendégszerepel. A tavaszi bajnokik február
21-én a Fehérvári úti stadionban a
Kecskeméttel kezdõdnek. December
végén átadták a megújult Fehérvári úti
stadion régi lelátó-öltözõépületét. A
munkálatok Paks Város Önkormányzatának finanszírozásában három hónap alatt, 99 millió forintból valósultak meg. A kiviteli munkákat a Dunacenter Therm Kft. végezte. A felújítások sora még nem fejezõdött be a Fehérvári úton. Az NB-I-es bajnokságban
szereplõ csapatok számára ugyanis
elõírás egy 500 és 1000 fõ közötti fedett fõtribün megépítése. Ezt a jövõben még szeretné megvalósítani a paksi egyesület.
Faller Gábor

Megújult a Kalocsa-Kiskõrös közötti útszakasz
Befejezõdött a Dél-alföldi Operatív
Program (DAOP) által finanszírozott, Bács-Kiskun megye két kistérségi központját, Kalocsát és Kiskõröst összekötõ út mintegy 30 kilométeres szakaszának felújítása. Ennek
eredményeként javul a két város
megközelíthetõsége, amivel mintegy
44 ezer lakos életkörülményei javulnak. A felújítási munkálatok 2008.
július 25-én kezdõdtek meg és november végén eljutottak a mûszaki
átadás fázisába.
Az igazgatási, egészségügyi, oktatási intézmények és a munkahelyek többsége a
kistérségi központokban, a városokban és
a megyeszékhelyen található. A közutak
rossz állapota nemcsak a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést nehezíti, hanem
hátráltatja a gazdaság növekedését is, és
rontja a térségben élõk jövedelemszerzõ
esélyeit. Ezt a problémát hivatott enyhíte-

ni a ROP 2007-2008-as akcióterve. Magyarország hét statisztikai régiójában öszszesen 204 alsóbbrendû útszakasz felújítására van lehetõség ebben a két évben. A
felújítás 79 projekt keretében összesen
1200 kilométert érint, 44,5 milliárd forint
értékben. Az Európai Uniós társ-finanszírozású felújítások elsõ körében a dél-alföldi régióban a kivitelezõk három projekt
keretében indították meg a munkát 2008
nyarán és õszén. A most befejezett projekt
29,896 kilométer, többnyire külterületen
haladó útszakasz felújítását foglalta magában a Kiskõrös-Kecel-Kalocsa összekötõ
úton (5301 jelû út). A 985 millió forint támogatásból megvalósuló felújítás kivitelezését a Soltút Kft. végezte. Az útszakaszon
végzett munkálatokat elsõsorban a megye
két kistérségi központja, Kalocsa és Kiskõrös közötti vasúti közlekedés szüneteltetése tette aktuálissá. Az útszakasz felújítása Kalocsa egész vonzáskörzete számára
fontos, hiszen a városban egy speciálisan
fogyatékos gyermekekkel foglalkozó ok-

Önkormányzati fogadás
Paks Város Önkormányzata fogadást rendezett Kozmann György, Paks Város Díszpolgára és a Paksi Pannóniások, Treszl Gábor
és Magyar Zoltán tiszteletére december 9én a városháza földszinti kistermében.
A megjelenteket Hajdú János polgármester köszöntötte.
A fogadáson Paks 2008. „híres emberei” felelevenítették élményeiket a Pekingi nyári olimpiával kapcsolatban.
A Pannóniások képeket vetítettek a
több ezer kilométeres út élményeirõl.
Wollner Pál

tatási intézményen túl négy általános, két
középiskola és két gimnázium is mûködik,
amelyek tanulói közül sokan a környezõ
településekrõl járnak be. A városi kórház
is nagy területet lát el, hiszen a legközeleb-

bi egészségügyi intézmény több mint 40
kilométerre található. A felújított út különbözõ szakaszain a mért forgalmi adatok szerint, naponta 2200-4500 gépjármû közlekedik, ezek jelentõs része teherautó. A projekt keretében sor került az
aszfalt megerõsítésére, felújították az átereszeket, hidakat és vízelvezetõ rendszereket. A Bács-Kiskun Megyei Rendõrfõkapitányság kérésére az útszakasz
mentén vezetõoszlopokat helyeztek ki.
Erre azért van szükség, hogy a felújított
útszakaszon a várhatóan megnövekedõ
átlagsebesség ellenére se növekedjen a
pályaelhagyásos balesetek száma. „A
csaknem 30 kilométeres, egybefüggõ
szakasz felújítása közvetlenül érinti a
környezõ települések lakóit, összesen
mintegy 44 ezer embert, akik a mindennapi munkába-, iskolába járás-, ügyintézés során használják az országos közutat”
– hangsúlyozta László Sándor, a Magyar
Közút Kht. Vezérigazgatója a Kalocsán
megtartott sajtótájékoztatón.
P.Z.

Dunaszentgyörgyi nyugdíjasok
az atomerõmûben
A dunaszentgyörgyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége 2008. november 26-án tett látogatást az erõmûben.
Elõször a Tájékoztató és Látogatóközpontban vezették körbe a közel 50 fõs csoportot, mialatt részletes áttekintést kaptak Paks város és az erõmû történetérõl.
Majd az üzemi területre indultak, végül a
látogatófolyosóról a 4. blokki vezénylõbe
is betekinthettek.
A jelenlegi vezetõséggel – a január-

ban fennállásának 10. évfordulóját ünneplõ közösség tagjai közül – többen is
dolgoztak itt korábban. Számukra különösen jó érzés volt visszatérni, s nosztalgiázva gondoltak a céghez fûzõdõ
emlékeikre. A többségük viszont elsõ
alkalommal járt a területen, nekik is
nagy élményt jelentett ilyen közelrõl
látni az óriási erõmûvet – ahogy õk ezt
oly kedvesen megfogalmazták.
Gyöngyösiné Nyul Petra

2009. január
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20. Mûszaki Alkotói Pályázat, 2008

Fotó: Bodajki Á.

I. díj
A reaktorfizikai adatokat megjelenítő programrendszer fejlesztése az új üzemanyag hatékony
felhasználása érdekében

A 2008-ban készített pályázatunk szorosan kapcsolódik a tavalyi, 2007-es Mûszaki Alkotói Pályázatra beadott munkánkhoz. Két éve a neutronfizikai és termo-hidraulikai számítási modellek fejlesztésével és tesztelésével foglalkoztunk,
tavaly pedig a reaktorfizikai vizsgálatok
mellett a keletkezõ hatalmas mennyiségû
reaktorfizikai adat feldolgozásának kérdése is elõtérbe került. Ezek a látszólag
csak a reaktorfizikusok szórakozását biztosító feladatok azonban korántsem öncélúak, mögöttük igen komoly indok áll. Ez
pedig nem más, mint a blokkok teljesítményének növelése és az ezt gazdaságossá tevõ új típusú üzemanyag bevezetése.
A növelt teljesítményhez és az új üzemanyag kezelésére ugyanis az alkalmazott
programokat is fel kell készíteni, azt is
mondhatjuk, hogy a teljesítménynövelés
„árát” a reaktorfizikai számítások során
is meg kell fizetni. Ahhoz, hogy a feladatainkat (pl. töltettervezés és ellenõrzés)
az új üzemanyagból álló zónákra is el tudjuk végezni, illetve a nukleáris biztonság
színvonala ne csökkenjen a növelt teljesítményen, pontosabb és többnyire bonyolultabb modellek alkalmazása szükséges.
Az alkalmazás elõtt azonban az új módszerek ellenõrzését is el kell végeznünk.
A mostani pályázatunk a szükséges tesztelési folyamat során keletkezõ adatok
megjelenítését, kiértékelését, további feldolgozását lehetõvé tevõ, általunk fejlesztett programrendszert ismertette. Végezetül, mivel úgy gondoljuk, hogy pályázatunk sikere a Reaktorfizikai Osztály többi
dolgozójának is érdeme, ezúton is szeretnénk megköszönni kollégáink segítségét.

Parkó Tamás, reaktor
fizikai osztály (rfo)
Budapesten, a
Mûegyetemen
végeztem mérn ö k- f i z i k u s ként 2002-ben.
Ez az elsõ munkahelyem. Jó
érzés, hogy bíznak bennem,
ellátnak feladatokkal.
Nõs vagyok,
Tamás és Dénes
fiaink az elsõk, most velük foglalkozunk.

Dr. Pós István, reaktor
fizikai osztály (rfo)
Egerben születtem. Gyerekkoromat egy Eger
közeli kis faluban, Mikófalván
töltöttem. Debrecenben végeztem fizikusként.
Az erõmûben
1985-óta dolgozom. A kollégáimmal nagyon
jó, mondhatni
baráti a kapcsolatom, sok eredményes és
sikeres feladatot hajtottunk végre együtt.
Külön öröm számomra, hogy a megszerzett ismereteket, tudást tovább tudom adni a fiatalabb kollégáimnak.

Pakson lakom a családommal. Három
gyerekünk van, a nagylányunk és az ikrek: egy lány és egy fiú.
II. díj
A KA00503-as inspekciós kamera vizsgálata
és javítása

A KA00503-as inspekciós kamerarendszert 14 éve telepítettük az átrakógépekre. Elsõdleges feladata az üzemanyagmozgatások vizuális megfigyelése. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján felmerült
egy kérdés, hogyan lehetne a gyorsabbá
tenni a karbantartást és a hibakeresést,
ezáltal csökkenteni a sugárveszélyes környezetben történõ munkavégzést. A cél
egy olyan berendezés elkészítése volt,
amivel az átrakógép kabinban lévõ vezérlõegységet kiváltva a kamera valamennyi
funkciója (kép, világítás, mozgatás) tesztelhetõ. Használatával elkerülhetõ a Tv
rúd és a vezérlõegység revíziós állványra
daruztatása. A vizsgálóberendezés segítségével a 3 részbõl álló 50 méteres funkciókábeleket szakaszonként megbontva
is tesztelhetjük.

Varga Ferenc, híradástechnikai
osztály (hto)
1989 óta dolgozom az Erõmûben a Híradástechnikai
osztály URH és
Tv csoportjában.
Mûszerészként
kezdtem, majd
1994 óta csoportvezetõként
tevékenykedem.
Feladataink
igen széles skálán mozognak. Szinte felölelik a hírközlési eszközök teljes skáláját a telefonoktól
a kamerákon és akusztikus riasztókon
keresztül a rádiórendszerekig.
Szekszárdon élek, egy 16 éves lányom
és egy 9 éves fiam van. Hobbim a motorozás, olvasás.

Bordás Tibor, híradástechnikai
osztály (hto)
1997-óta dolgozom az Erõmû
Híradástechnikai osztályán
mûszerészként.
Fõ feladataim
közé tartoznak
a kamerarendszerek és az
akusztikus riasztórendszer
javítása, karbantartása.
Hobbim az elektronikus áramkörök
építése, autószerelés és a kerékpározás.
Sajnos mostanában kevesebb idõm jut a
szórakozásra, de a pályázat jó lehetõséget
adott a kreativitásom kiélésére.
Szekszárdon lakom de az idõm nagy
részét Tolnán töltöm a barátnõmnél.
II. díj
A folyékony hulladékvíz feldolgozó technológia
(fhft) technológiai sorrendjének vizsgálata

Az fhft feladata, hogy a folyékony hulladékokban lévõ Co-komplex vegyületeket
víz alatti plazmaívben megbontsa, az oldott bóraxot (inaktív) szilárd formában

kivonja, valamint a visszamaradt folyékony hulladék (elfogadott normák mellett) kibocsáthatóságát biztosítsa.
Az „eredeti” fhft szerint a folyékony
hulladékot a következõ sorrendben kezeljük: Co-komplex bontás, kristályosítás, az
anyalúg ultraszûrése, majd Cs-ioncseréje.
Kísérleteink szerint a folyékony halmazállapotú közeget könnyebb tisztítani,
ezért mi a kristályosítási lépést a technológia végére helyeztük, így a már elõkezelt, relatíve tiszta folyadékból nyertük ki
a szilárd bóraxot, amellyel a feltételeket
teljesíteni tudtuk.

Ünnepélyes keretek között tartották
meg a pályázat díjkiosztóját 2009. január 8-án az erőmű nagytárgyalójában. Kovács József vezérigazgató úr
üdvözölte a megjelenteket, méltatta a
pályázatot. Nagy László fejlesztési és
elemzési osztályvezető értékelte az ismét sikeres pályázatot. A nyilvános

I. díj
1.

2.

Németh Károly, Országos
Villamostávvezeték Zrt. (Ovit)
A Veszprémi
Vegyipari Technikum elvégzése után több évtizeden át az
olajiparban vegyészkedtem.
Az Ovit Zrt.-nél
technológusként dolgozom.
A
Kobalt-60
Komplexbontó
üzemépítésében
beüzemelésében veszek részt. Én vagyok
a munka-tûzvédelmi felelõs is.
Veszprémbõl 2000-ben kerültem Szekszárdra, ahol élettársammal nagy szeretetben és békességben élek. Szabadidõmben szeretnék már végre unokákat nevelni, és ha lehet, picit lustálkodni is. A sport
szeretete és aktív mûvelése nagyon régóta
életem szerves részét képezi, most is versenyszerûen pingpongozok.
II. díj
Termohidraulikai paramétereket monitorozó
program fejlesztése

A szimulátoron az elmúlt években a képzési feladatokon túl olyan fejlesztési, tesztelési feladatokat is végeztünk, amelyek
nem a szimulációs modelleken, a szimulátor hûségének a javítása érdekében történtek, hanem egyéb célokat szolgáltak.
A termohidraulikai modellt monitorozó program lehetõvé teszi, hogy a teljesítménynöveléssel összefüggõ, a szimulátoron végrehajtandó feladatok második fázisa során, amikor is a kétfázisú termohidraulikai modell cseréjére kerül sor,
mind a tesztelési, mind a validálási szakasz sikeres legyen. Ez a program lehetõvé teszi olyan belsõ paraméterek megjelenítését, amelyek korábban nem voltak,

szerzõ(k)

a pályamunka címe

Poós István, rfo
Parkó Tamás, rfo

A reaktorfizikai adatokat megjelenítõ programrendszer
fejlesztése az új üzemanyag hatékony felhasználása érdekében

szerzõ(k)

a pályamunka címe

II. díj

Baranyi Attila, radioaktív hulladékkezelési osztály (rhko)
Budapesten születtem (1974).
Vegyész diplomát szereztem
Veszprémben
(2003), majd kémia
tanárit
(2005). Fõ feladataim közé
tartozik a Folyékony Hulladékvíz Feldolgozó
Technológiával
(FHFT) kapcsolatos kísérletek megtervezése és kivitelezése, valamint a mérési
eredmények feldolgozása.
Család, gyerek még nincs. Szabadidõmben olvasok.

meghallgatások és a dolgozatok áttanulmányozása alapján a zsűri nehéz
munkáját Debreczeni Sándor, Dr. Elter
József, Faragó Péter, László Zoltán,
Molnár Lajos, Szendrei István és Tóth
Gábor végezték. A pályázók, munkahelyi vezetőik és érdeklődő kollégák előtt
vehették át okleveleiket.

3.
4.
5.
6.

Varga Ferenc, hto
Bordás Tibor, hto
Baranyi Attila, rhko
Németh Károly, Ovit
Domokos Zsolt, szimo
Borbély Sándor, szimo
Fenyvesi Csaba, kto
Hanol Ferenc, feo

A KA00503-as inspekciós kamera vizsgálata és javítása
A Folyékony Hulladékvíz Feldolgozó Technológia
(FHFT) technológiai sorrendjének vizsgálata
Termohidraulikai paramétereket monitorozó program fejlesztése
Kondenzátor hûtõvízrendszer energiamegtakarítási lehetõségeinek vizsgálata
Az APROS termohidraulikai kód paksi modelljének fejlesztése

III. díj
7.

szerzõ(k)

a pályamunka címe

Oldal Ottó, vto
Kósa Norbert, vto

Hermetikus tér recirkulációs levegõtisztító és hûtõ rendszeréhez
tartozó kaloriferek dekontaminálási technológiájának kifejlesztése
és alkalmazása a paksi atomerõmûben
A K-220-44-3M turbinák kisnyomású 5. fokozat
elõtti nedvesség elszívó rések megnövelése
Az atomerõmû radioaktív hulladék izotópleltárának
meghatározása és elõrejelzése
V-213 átrakógép munkarúd megvezetésének átalakítása

8.

Jakab Albert, rto
Braun Tibor, üio
9.
Dr. Nényei Árpád rhko
Feil Ferenc, rhko
10. Huszák Zoltán, ro
11. Bencze János, ro
Szabó János Zsigmond, gkto
12. Tarczal Lajos, feo

Átrakógép blokkok közötti átszállítása, szétszerelés nélkül
Leállított reaktor alternatív hûtési lehetõségeinek vizsgálata

III. díj
szerzõ(k)
13.
14.
15.
16.
17.
18.

a pályamunka címe

Nagy Zoltán, rhko
Haáz János, gkto

Kis és közepes aktivitású szilárd hulladékok adatbázisának összeállítása
Tápszivattyú karbantartási költségeinek csökkentése
üzemidõ hosszabbítás esetén
Menyhárt Ádám, veo
Primerköri korróziós transzportfolyamatok vizsgálata
radiokémiai módszerrel
Tóth János, kio
TLK látogatók nyilvántartása,
Segélyek és munkabér elõleg nyilvántartása
Fenyvesi Csaba, kto
Alaprajzi elvi vázlatok az üzemi fõépület
Simon Zoltán, tlo
szellõzésérõl - tájékoztató album
Kovács-Ferencz Péter, eik A Paksi Atomerõmû Zrt. belsõ használatú jármûveinek
részleges kiváltása elektromos meghajtású jármûre

A pályázat résztvevõinek gratulálunk! További eredményes
munkát kívánunk! Példájuk találjon minél több követõre!
ill. csak nehézkesen voltak ellenõrizhetõk. A fõvízköri nódusokhoz tartozó fõ paraméterek gyors vizuális ellenõrzése válik lehetõvé. A programnak van rögzítõ és
lejátszó üzemmódja is, így összetett LOCA
szituációk során a fõvízköri állapotokat
akár különbözõ módon felgyorsítva is
meg lehet mutatni a személyzetnek.

ben sok idõt töltöttem az atomerõmû Informatikai Fõosztályán, ahol a fõiskola befejezése után üzemeltetési és fejlesztési
feladatokat láttam el. Már tizennyolc éve
dolgozom az erõmûben. A szimulátor osztályra három éve jöttem át.
Pakson lakom feleségemmel, két gyermekünk van.

Domokos
Zsolt,
szimulátor
osztály
(szimo)

Borbély
Sándor,
szimulátor
osztály
(szimo)

A Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Fõiskolai
karán végeztem,
mint rendszerprogramozó. Tanulmányi szerzõdésem kereté-

A
Budapesti
Mûszaki Egyetemen gépészmérnökként végeztem 1979-ben
Erõmûvek szakon. Az atomerõmû az elsõ
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munkahelyem. Az itt eltöltött idõ jelentõs
részében szimulátorral foglalkoztam.
Nõs vagyok, feleségem a közelmúltban
alakult, az ESZI épületében mûködõ
Egészségközpontban dolgozik. Tamás fiunk építõmérnöknek tanul a BME-n.
Szeretek kajakozni, ha csak tehetem és
az idõjárás is engedi, vízen vagyok. Télen
uszodába, szaunába járok, szeretek korcsolyázni.
II. díj
Kondenzátor hűtővízrendszer energiamegtakarítási lehetőségeinek vizsgálata

A kondenzátor rendszerben nyolc nagyteljesítményû szivattyú biztosítja a ~100
m3/sec mennyiségû vizet – ezek másutt
vízierõmûként is mûködhetnének. A hidegvíz-csatornából kiemelt víz tárolómedencékbe kerül, ahonnan gravitációsan
folyik át a kondenzátorokon. A hûtõvíz a
melegvíz-csatornán keresztül a Dunába
vagy egy része visszakeverve a hidegvízcsatornába kerül. A melegvíz visszakeverése egyrészt a hidegvíz-csatorna eljegesedése, másrészt a Dunából ténylegesen
kivett vízmennyiség csökkentése miatt
szükséges.
A visszakevert vízmennyiség a kondenzátorok terepszintjérõl az átlagosan 7
m-rel lejjebb lévõ hidegvíz-csatorna vízszintjére kerül vissza, ahonnan a kondenzátor hûtõvízszivattyúk emelik fel a kondenzátorok szintjére. Ez a munka csökkenthetõ azáltal, ha a kondenzátorok
szintjén történne meg a melegvíz visszakeverése plusz szivattyúk segítségével.
Ezáltal évente kb. 18-19 000 MWh energiamennyiséget lehetne megtakarítani. A
dolgozat ennek a megtakarításnak a bizonyításával foglalkozik.

Fenyvesi Csaba, külsõ
technológiai osztály (kto)
A BME-n végeztem, mint repülõgépész mérnök. Friss diplomásként kerültem a KTO-ra
te c h n o l ó g u s ként 1996 novemberében. A
tudásom szintentartását és
fejlesztését fontosnak tartom,
ezért sok tanfolyamon, továbbképzésen
részt vettem többek közt a BME Energiagazdálkodási illetve Reaktortechnikai
szakmérnöki képzéseket is elvégeztem.
Családos vagyok, két gyermekem van:
a fiam az ESZI-ben elsõéves gépész szakon, kislányom negyedikes általános iskolás. Feleségem a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványnál dolgozik.
Több hobbim is van, ezek közül a rendszeres sport és a vitorlázórepülés a legfontosabb.
II. díj
Az APROS termohidraulikai kód paksi modelljének fejlesztése

Az APROS (Advanced PROcess Simulator) egy olyan összetett thermohidraulikai
szimulációs program, amely képes reaktorfizikai számítások elvégzésére is, felépíthetõk benne az irányítástechnikai
rendszerek (szabályzó és vezérlési körök), valamint a villamosrendszer legfontosabb berendezései. A kódot a Finn Mûszaki Kutató Központ és az Imatran
Voima cég fejlesztette ki konvencionálisés atomerõmûvi, valamint egyéb ipari létesítményekben lejátszódó tranziens folyamatok modellezésére.
A modell nagy elõnye, hogy a paksi
technológia kialakítását részletekbe menõen követi, mind primer-, mind szekunderkör, valamint az irányítástechnikai
rendszerek tekintetében is (tartalmazza a
reaktorvédelmi rekonstrukció utáni teljes irányítástech nikát is). Pályamunkám
során az általam elvégzett kódfejlesztéseket (PRISE lefúvatás, RZ rendszer, Phönix
szintmérés) mutattam be.

Hanol Ferenc, fejlesztési
és elemzési osztály (feo)
A Budapesti Mûszaki Egyetemen gépészmérnökként végeztem 1999- ben folyamattervezõ szakon. Még ebben az év-
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ben kezdtem el
az atomerõmûben dolgozni.
2001-2003 között elvégeztem
a reaktortechnika-szakmérnöki
képzést is. Jelenleg a fejlesztési
és elemzési osztályon elemzõ
mérnökként
dolgozom.
Hobbim a horgászat, a helyi horgászegyesületnél versenyszervezõi feladatokat látok el. Tavaly nõsültem, Pakson
élünk.
III. díj
Hermetikus tér recirkulációs levegőtisztító és
hűtő rendszeréhez tartozó kaloriferek dekontaminálási technológiájának kifejlesztése és alkalmazása a paksi atomerőműben

A PA Zrt. élettartam hosszabbításának
egyik jelentõs feladata a 10-40TL02-es recirkulációs levegõtisztító és hûtõ rendszer korszerûsítése. Elmúlt évben az AU
1500 típusú jódszûrõk cseréje kapcsán
felmerült dekontaminálási és radioaktiv
hulladékezelési problémákra sikerült kielégítõ megoldást találnunk. A kaloriferek leszerelése során a szénacél és saválló alkatrészeket sikeresen dekontamináltuk, de a rézbõl készült hõátadó csövekre nem volt elfogadott technológiánk. Merõben új feladat volt. Sikertelenség esetén, 18 to radioaktív rézhulladékot kellene elhelyezni.
Az új technológia kifejlesztésének és sikeres alkalmazásának folyamatát mutatjuk be, laboratóriumi mérési jegyzõkönyvekkel és számításokkal alátámasztva.

Oldal Ottó, technológiai
osztály (vto)
Tanulmányaimat 1976-ban a
Petrik
Lajos
Vegyipari Technikumban fejeztem be. Rövid
ideig a gumiiparban, majd
1977-tõl
az
atomerõmû beruházásán helyezkedtem el,
roncsolásmentes anyagvizsgálóként. A PA ZRt. állományába 1986-ban kerültem, A VTO
Dekontamináló Üzemében végigjártam a
szamárlétrát, jelenleg mûvezetõ vagyok.
A primerköri fõberendezések dekontaminálásának irányítása a feladatom.
Feleségem a Bóbita bölcsõdében dolgozik. Gyerekeink még tanulnak, Zsolt 23,
Zita 17, Ottó 13 éves. Pakson kertes házban élünk. Szabad idõmben szívesen barkácsolok, kertészkedek.
Kedvenc sportom a kézilabda.

Kósa Norbert, vegyészeti
technológiai osztály (vto)
Veszprémben
születtem, ott
Jártam iskolába, technikumba és a katonaság után egyetemre is. Vegyészmérnökként végeztem
radiokémia és
folyamatmérnöki szakirányon.
Kivártam, amíg
az erõmûhöz fel nem vettek (2004) a Vegyészeti Technológiai Osztályra a
Dekontamináló Üzembe technológus
mérnöknek.
A munkámnak köszönhetõen ismertem meg orosz származású feleségemet,
amikor a V Nemzetközi Primer- és Szekunderoldali Vízkémiai Konferenciát
szerveztem többedmagammal 2005-ben.
A kapcsolatból 2007. februárban házasság lett, majd egy kislányunk született
2008. 01. 6-án, Szekszárdon. Nyáron
érkezik a feleségem nagy fia, aki itt folytatja majd a tanulmányait. Feleségem jelenleg az ötödik nyelvet (orosz, angol,
hindi, urdu) tanulja a baba nevelése
mellett.

III. díj
A K-220-44-3M turbinák kisnyomású 5. fokozat előtti nedvesség elszívó rések megnövelése

A teljesítménynöveléshez átalakított 2.‚
3., 4. blokki gõzturbináinak kisnyomású
futólapátjain a szétszereléskor váratlan
lapáteróziót észleltek, az 1. blokkon viszont más jellegû eróziót tapasztaltak. A
kisnyomású forgórész utolsó fokozata
már erõsen nedves gõzõs közegben dolgozik. A dokumentációt vizsgálva eltérést
észleltünk az utolsó fokozat elõtti nedvesség leválasztók között (un radiális rés).
Mivel egzakt módon (méréssel) nem lehet
megállapítani a kritikus helyeken a nedvességtartalmat és egyéb paramétereket,
ezért hõséma számító programmal próbáltuk modellezni a folyamatot. A programba beállítottuk a turbina gyártója által megadott 100%-nak megfelelõ nyomáslefutást, majd kísérleti jelleggel változtattuk az utolsó lapát elõtti nedvesség leválasztás mennyiségét. A kiértékelések
alapján arra a következtetésre jutottunk,
hogy ha megnöveljük a nedvesség leválasztás keresztmetszetét (a radiális rést)
akkor az utolsó lapátra menõ gõz entaipíája nõ nedvességtartalma csökkenni
fog úgy, hogy a turbinatengelyének teljesítménye nem csökken. A fentiekbõl pedig az következtethetõ, hogy a lapátok eróziójának csökkennie kell.

kintve még a hosszú felezési idejû izotópok esetén is).

Dr. Nyényei Árpád, radioaktív hulladékkezelési osztály (rhko)
Veszprémben
szereztem vegyészmérnöki
ós kémiatanári
diplomát 1998ban. Az egyetem
Radiokémiai
Tanszékén tanársegéd voltam, közben egy
évig kutathattam Németországban, majd
2002-ben doktori címet szereztem.
Megnõsültem, és Pakson vállaltam
munkát, a sugárvédelmi osztályon. A
Helyreállítási Projekt sugárvédelmi feladataival foglalkoztam. Az rhko-n dolgozom 2007-óta. Hulladékkezelési technológiák beindításával foglalkozom.
Két lányunk van: Dóra (4) és Csilla (3).
Családi házba költöztünk - van elfoglaltságom a család mellett. Cikkeket, könyvet
írok az itteni eredményekrõl a gyakorlati
problémák felé fordulva.
Szabadidõmben hajózok, vízisíelek - ha
az idõjárás engedi, ha nem, olvasok.

Jakab Albert Rendszer
Technikai Osztály (RTO)

Feil Ferenc, radioaktív hulladékkezelési osztály (rhko)

1991-ben,
a
Moszkvai Energetikai Egyetem
elvégzése után
kezdtem el Pakson dolgozni. Jelenleg a Rendszertechnikai
Osztály Üzemellenõrzési Csoportjának vagyok a vezetõje.
Kedvenc hobbim a túrázás, ez tölti ki a szabadidõm
nagy részét. Feleségemmel évente mintegy 60-70 napot töltünk el a túrázás különbözõ válfajaival, ezenkívül két egyesületben számtalan túraprogram szervezõi vagyunk.

A BME Vegyészmérnöki karán
szereztem diplomát 1996-ban.
Egyetem után az
erõmûben, a Radioaktív Hulladékkezelési
Osztályon, mint
technológus
mérnök kaptam
munkát, igaz
akkor még csak
Atomix-es ként. A szakterületen dolgoztam üzemeltetés vezetõként, majd üzemvezetõként 2003. novemberéig. Ezután
átkerültem a MIG-re a Radioaktív Hulladékok Kezelése Projekt vezetõjének. Ezt
a munkakört töltöttem be 2006. közepéig, az rhko ismételt megalakulásáig. Jelenleg ezt az osztályt vezetem.

Braun Tibor, üzemirányítási
osztály (üio)
1986-ban nyertem felvételt a
Paksi
Atomerõmûbe, A turbina osztály „A”
mûszakjában
kezdtem turbinagépészként.
A hatodik mûszak felállításakor turbinaoperátor, majd turbina fõgépész,
késõbb szekunderköri szolgálatvezetõ lettem. Ez után három évig voltam a to technológus mérnöke. Jelenleg az Üzemirányítási Osztályon vagyok betanuló blokkügyeletes.
III. díj
Az atomerőmű radioaktív hulladék izotópleltárának meghatározása és előrejelzése

Az atomerõmûben a hulladékok gyûjtésén és hulladékkezelési technológiák
üzemeletetésén túl a legfontosabb feladat
a radioaktív hulladékok majdani elhelyezhetõségének igazolása. Ennek érdekében
a lehetõ legpontosabban ismernünk kell:
- az erõmûben lévõ radioaktív hulladékok
mennyiségét és aktivitását,
- a különbözõ hulladékfajták keletkezési
ütemét
A nehezen mérhetõ izotópok meghatározására elfogadott scaling faktor módszer alkalmazása több jelentõs hibát is
okoz az izotópleltár megadásakor, így
ezek korrekciója szükséges. Elemzéseket
végeztünk a késõbbiekben képzõdõ hulladékmennyiségekre és aktivitásokra, figyelembe véve a hulladék feldolgozó technológiák fejlõdését. Az eredmények rámutattak, hogy az aktivitás mennyisége
a folyamatos hulladékkeletkezés ellenére
is csökkennek a tárolási idõvel a radioaktív bomlás miatt (egy-két kivételtõl elte-

III. díj
V-213 átrakógép munkarúd megvezetésének
átalakítása

Szabó János berendezésmérnök javasolta,
hogy foglalkozzak a V213 átrakógép munkarúd megvezetés problémájával. A berendezés 2004-ben teljes gépészeti illetve
irányítástechnikai rekonstrukción esett
át, ennek ellenére néhány részletet nem
sikerült a beruházónak megoldania. Az
elõzetes vizsgálatok után a változtatás
irányelvei a következõk voltak:
- munkarúd megvezetés túlhatározottságának megszüntetése (változtatás négy
pontról három pontra)
- munkarúd, görgõ pontszerû érintkezés
megváltoztatása (vonali érintkezésre homorú görgõk alkalmazása)
- megfelelõ anyagpárosítás kiválasztása
(bronz görgõk alkalmazása)

Huszák Zoltán,
reaktor osztály (ro)
A középiskola befejezése
óta
(1986) dolgozom
az atomerõmûben. Primerköri
gépészként kezdtem, majd átkerültem a nukleáris fûtõanyag
üzemhez (1994),
ahol többek között részt vettem
a kkát beruházási projektben, majd az üzembehelyezésben.
Késõbb az átrakógép operátorok hatósági
vizsgáztatás feltételeinek kidolgozásában és
több más érdekes tevékenységben. A Dunaújvárosi Fõiskola Karbantartási szakán végeztem gépészmérnökként (2008). Vezetõ
átrakógép-operátorként dolgozom.
Kétgyerekes családapa vagyok: a másodikos Janka és hatodikos Donát édesapja.

III. díj
Átrakógép blokkok közötti átszállítása, szétszerelés nélkül

Két b van egy átrakógép. Az átrakáshoz,
a kiégett Üzemanyag kiszállításhoz át kell
telepíteni - évente többször is szétszerelés, átszállítás, összeszerelés.
Az átszállítás ésszerûbb megoldását
dolgoztuk ki, így nemcsak leegyszerûsödik a mûvelet, (idõt, költséget takarítva
meg) hanem a szerelési hiba kockázata is
lecsökken. Az átrakógép valamennyi, elmozdulni képes fõ elemét egymáshoz rögzítjük. Ezután, egy teljesen új emelõkeretet alkalmazva a 250 tonnás daru a kerékszekrények végein elhelyezett emelési
pontokon keresztül megemeli az átrakógépet, és átszállítja a másik blokkra.

Bencze János,
reaktor osztály (ro)
Pakson születtem. Középiskolába Budapestre, a Közlekedésgépészeti
Szakközépiskolában jártam.
Gépészmérnöki
diplomámat a
Dunaújvárosi
Fõiskolán szereztem.
1989-ben kerültem az atomerõmûbe. A Reaktor Osztályon primerköri gépészként kezdtem.
A Nukleáris Fûtõanyag Üzemhez kerültem át (1994), átrakógép Operátor munkakörbe. Foglalkoztam a kiégett kazetták
átmeneti tárolójának üzembe helyezésével. Jelenlegi beosztásom vezetõ átrakógép operátor.
Nõs vagyok, két lányunk van, Alexandra (10) és Kitti (14). Hobbim az utazás és
a horgászat.

Szabó János Zsigmond,
gépész karbantartás
technológiai osztály (gkto)
Kunhegyesi
születésû vagyok. Gödöllõn
szereztem gépészmér nöki
diplomát 1981ben. Elsõ munkahelyem az
Erdõgép volt,
késõbb a GANZ
Energetikába
léptem be, ahol
többek között a
kkát gépészeti berendezéseit is terveztük: Így kerültem szorosabb kapcsolatba az erõmûvel. 1996-ban a kkát helyszíni szerelés vezetésére küldtek le néhány hétre, amibõl aztán fél év lett. Közben itt megkedveltem a sok-sok segítõkész kollégát, ezért 1999 telén Szentendrérõl leköltöztem Paksra, és 2000
januárjától a reaktor karbantartó osztályon kezdtem el dolgozni. Innen átszervezéssel kerültem a jelenlegi munkahelyemre, a gkto-ra, vezetõ berendezés
mérnöknek. Az átrakógépek továbbra
Is hozzám tartoznak.
III. díj
Leállított reaktor alternatív hűtési lehetőségeinek vizsgálata

Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy
milyen hûtési lehetõségek állnak az
üzemviteli személyzet rendelkezésére
abban az esetben, ha a reaktor leállított állapotában a természetes cirkulációs hûtés különbözõ okok miatt megszûnik.
Vizsgálatom célja annak meghatározása volt, hogy zárt reaktor esetén a
pótvíz, illetve a pótvíz- és vegyszeradagoló rendszer együttes alkalmazása
esetén mekkora hõteljesítmény vihetõ
el a zónából, a leállást követõ különbözõ idõpontokban, különbözõ remanens
hõ mellett. Ezen kívül megnéztem, hogy
nyitott reaktor esetén, vízcserés hûtésnél, különbözõ ATM vízszintek, zsilip
állapotok mellett idõben hogyan alakul
a reaktorban levõ közeg hõmérséklete,
illetve mikor válik szükségessé a vízcsere megkezdése.
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Tarczal Lajos, fejlesztési
és elemzési osztály (feo)
A Budapesti Mûszaki Egyetem
Gépészmérnöki
karán, energetikai mérnök szakon végeztem
2006-ban. A Fejlesztési és elemzési osztályra
2007-ben pályakezdõként kerültem elemzõ
mérnöki munkakörbe. Levelezõ képzésben jelenleg is
a BME-n tanulok, Így ez szabad idõm
nagy részét kitölti.
Jelenleg a tanulás a „hobbym”.
Dícséret
Kis és közepes aktivitású szilárd hulladékok
adatbázisának összeállítása

Az adatbázis tulajdonképpen egy Excel
tábla, amely a tömörített hulladékokat tartalmazó hordók gyûjtésére, kezelésére,
minõsítésére, átmeneti tárolására vonatkozó adatokat tartalmazza a Hulladék Átvételi Követelményeknek megfelelõen.
Mivel a program tárolja, majd számítja a
„csomag” izotóp összetételét – a kiszállíthatósági követelmények teljesülése nagy
biztonsággal elõre megmondhatók egyegy szállítmány összeállításához. A program segítségével készülnek az átadás-átvételi jegyzõkönyvek. Az adatbázis alkalmas más típusú, például iszap adatainak
tárolására és kiszállításig való kezelésére.

Nagy Zoltán, radioaktív hulladékkezelési osztály (rhko)
Pécsi születésû
vagyok. A Veszprémi Vegyipari
Egyetemen szereztem diplomámat (1994). Az
rhko
Szilárd
Hulladékkezelõ
Üzemét vezetem. Fõ feladatom a kis és közepes aktivitású
szilárd hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek (szelektív gyûjtés, kezelés, átmeneti, illetve
végleges tárolás) koordinálása, adatszolgáltatás a társszervezetek és külsõ intézmények felé. Két fiam van.
Dicséret
Tápszivattyú karbantartási költségeinek csökkentése üzemidő-hosszabbítás esetén
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Az alapötletet még akkor találtam, amikor
szivattyúkarbantartó voltam. Feltûnt,
hogy ezeknek a gépeknek egyedül a tömítõ „O” gyûrûivel van gond (látszik), mégis négyévente ha kell, ha nem, szétszedik.
Ez jelentõs költség. Erre próbáltam ötletet adni, hogy ha a tömítéseket olyanra
cseréljük, ami nem hibásodik meg ilyen
gyakran, akkor növelhetõ a ciklusidõ, A
karbantartói létszám is lecsökkent, és
sokszor kerültünk idõzavarba. Az erõmûben elõtérbe került a költségcsökkentés,
és a hatékonyság növelés, ebbe beleillik
a szivattyúk átalakítása. Természetesen
ehhez még megfelelõ üzem közbeni diagnosztika is kell, hogy a berendezések állapotát figyelemmel tudjuk kísérni.

Haáz János, gépész karbantartástechnológiai osztály (kto)
Jelenleg a Dunaújvárosi Fõiskolán tanulok gépészmér nöknek. Az erõmûben dolgozom
1993 óta. Elõször több kisebb
Kft-nél, majd
2001-ben kerültem az fko-ra
mint karbantartó lakatos, ott
dolgoztam idén július elsejéig. Három hónapot voltam az ako-n, és október elsejétõl vagyok a gkto-n.
Két gyerekem van, Gergõ 3 éves, Hanna másfél éves. A feleségem közgazdász, a Somogy Megyei Bíróságon dolgozik, jelenleg gyed-en van a kisebbik
gyermekünkkel. Ha lesz rá lehetõség
szeretnénk, ha õ is az erõmûben tudna
elhelyezkedni.
Dicséret
Primerköri korróziós transzportfolyamatok vizsgálata radiokémia módszerrel

Az atomreaktorok primerkörét alkotó
szerkezeti anyagok korróziója következtében a primer hûtõvízbe korróziós termékek jutnak, melyek az aktív zónába bekerülve ott megtapadnak, a neutrontérben
felaktiválódnak, majd visszajutnak a hõhordozóba. A hõhordozóból ezután a különbözõ fizikai ás kémiai folyamatok révén leülepednek, adszorbeálódnak a felületen, elszennyezve így a primerkör belsõ felületeit az inaktív zónában is. Az
erõmûvi rendszereken belül a korróziós
folyamatokról alapvetõ ismereteket nyerhetünk a primerköri korróziós termékek
egyidejû radioanalitikai és mikroanalitikai vizsgálatával. Kutatásom célja a primerkörbõl származó részecskék mikro-

és radioanalitikai vizsgálata, fajlagos aktivitások meghatározása, a reaktorzónában töltött tartózkodási idõk becslése, a
blokkok leállítása és indítása közbeni
tranziens folyamatok vizsgálata.

Menyhárt Ádám, vegyészeti
ellenõrzési osztály (veo)
Dorogon érettségiztem, szüleim
és testvérem
most is ott élnek. Veszprémben vegyészmérnökként végeztem, radiokémiára szakosodtam. Rövid kitérõk után 2002
novemberében
kerültem
az
atomerõmûhöz, a Vegyészeti Ellenõrzési
Osztály Radiokémia és Analitika Laboratóriumába önálló mérnökként, azóta is itt
dolgozom. Alapvetõ feladatom a radiokémiai mérések szakmai felügyelete, fejlesztése, Az üzemzavar után több Új mûszert kaptunk, új mérési módszereket kellett bevezetnünk.
Jelenleg Szekszárdon lakom a párommal, egy kislányt és egy kisfiút nevelünk.
Dicséret
TLK látogatók nyilvántartása. Segélyek és
munkabérelőleg nyilvántartása

Két programmal pályáztam. Mindkettõ a
Microsoft Office Access 2003 relációs
adatbázis-kezelõ lehetõségeinek kihasználásával készült. A Jóléti Osztály részére a Segélyek és Munkabérelõleg Nyilvántartó több felhasználós – gyors adatkezelést és adatelérést megvalósítva
könnyíti meg az adminisztrációs munkát.
A Tájékoztató és Látogató Központ részére is nyilvántartó programot készítettem.
Sokan kíváncsiak az erõmûre – évi harmincezer látogató – egyeztetni kell az idõpontot, a látogatás terjedelmét, stb., majd
fogadni, vezetni, tájékoztatni. Nem csak
adatrögzítésrõl van szó, de számtalan különféle statisztikai feldolgozásról és az
eredmények „beszédes” megjelenítésérõl
diagramok formájában.

Tóth János, karbantartás
irányítási osztály (kio)
Mûvezetõ voltam a Tiszai Hõerõmûben, A
Paksi Atomerõmûbe 1981-ben a vegyészeti osztályon kezdtem. Kiváló dolgozó voltam (1987), és háromszoros újító, amikor a
„bázis”-ra kerültem (1988). Számítógép
programozói képesítést szereztem (1991).

Számítástechnikai témakörben
többször volt díjazott munkám a
Mûszaki Alkotói
Pályázaton és elfogadott újításom.
A család mellett hobbym az
informatika, a
labdarúgás és a
kertészkedés.
Dicséret
Alaprajzi elvi vázlatok az üzemi főépület szellőzéséről – tájékoztató album

A pályázat alapvetõ célja, hogy azok a
rendszerkapcsolatok, amelyek a különbözõ üzemi fõépületi szellõzõ és klímarendszerek elvi mûködését mutatják,
azok helyiségszinten is beazonosítható
módon nyújtsanak még több információt.
Az üzemviteli és a karbantartói munka
során felmerülõ hibák feltárása helyiségszinten sokkal rövidebb idõ alatt beazonosítható. A tájékoztató album alaprajzi
szinteken aktualizált, elvi egyvonalas
kapcsolásban mutatja a technológiai szellõzõ rendszerek felépítését.
Az elvi vázlatok jelenleg kiemelt fontossággal bírnak, mert 2009-ben kezdõdik meg a klíma- és szellõzõrendszeri rekonstrukció, amely a teljes klíma- és szellõzõgép állomány teljes cseréjét tartalmazzák. A rekonstrukció zökkenõmentes lebonyolításához az alaprajzi elvi vázlatok
nagyban hozzásegítenek, hogy a megfelelõ és a legkisebb költségû organizációs
munkák kerülhessenek elvégzésre, illetve
kellõ mûszaki alapot szolgáltassanak a
tervezési munkák elvégzéséhez.

Fenyvesi Csaba, külsõ
technológiai osztály (kto)
Fényképe, bemutatkozó adatai a II. díjasok között.

Simon Zoltán, technológia
létesítési osztály (tlo)
Pécsen a JPTE-n
végeztem épületgépészként. A
Paksi Atomerõmû az elsõ munkahelyem, és
1989 óta vagyok
a cég alkalmazottja. A belépésem óta több beosztásban is dolgoztam, de az alkotói vénámat je-

lenlegi helyemen, a tlo-nál tudom legjobban
kamatoztatni. A beruházások irányítása
társaságunknál igen sokrétû mûszaki, eljárási engedélyezési és logisztikai ismeretet
igényel, amelyek miatt igen sok komplex
mérnöki alkotói munkát lehet végezni.
Feleségem is az erõmûnél dolgozik, két
általános iskolás gyerekünk van: Rebeka
(12) és Balázs (8). Hobbim a sport és minden, ami az aktív kikapcsolódást segíti.
Dicséret
A Paksi Atomerőmű Zrt. belső használatú járműveinek részleges kiváltása elektromos meghajtású járműre

A benyújtott pályázati anyagomban, elméleti lehetõségként vázoltam fel, mit jelentene az erõmûben, a robbanómotoros jármûvek kiváltása, tisztán elektromos meghajtásúra. Gondolván a viharvert segédmotoros kerékpár-park mûszaki és esztétikai állapotára, illetve a területen szaladgáló négykerekûek igénybevételére.
Nem számoltam megtakarítással, hiszen ezt egy újdonságnak számító technológiánál nem lehet mindig egyértelmûen
forintosítani. A reklámértéke, viszont számíthat. Például a töltõhelyek egy részének kialakítása, PR célokat is szolgálhat
- a látogatók, illetve a média számára.
A késõbbiek során a hálózatról is tölthetõ, PHEV hibrid hajtásláncú jármûvekrõl is
esik szó, mint közúti reklámhordozókról.
Mindezt egy olyan gazdasági környezetben, ahol a fosszilis üzemanyagok ára, és
környezetre gyakorolt hatása, ismét elõtérbe helyezi az atomerõmû jelenét és jövõjét.

Kovács-Ferenc Péter,
üzemviteli osztály (üvo)
Dunapack-nál
dolgoztam, mint
autószerelõ. A
PAV turbina osztályára kerültem
1986-ban, üzemlakatosként, Egy
év elteltével a hírközlési osztályra
sikerült átigazolnom, mûszerész
munkakörbe.
Híradásipari
Szakközépiskolát, és Távközlési Technikumot is elvégeztem. Jelenlegi helyemen
1996-óta, EIK szolgálatvivõ (diszpécser)
munkakörben dolgozom. Feleségemmel,
három gyermekemmel, Kisapostagon
élünk, ha a ház körüli teendõim engedik,
rádióamatõrködöm, illetve veterán korú jármûvek restaurálásával foglalkozom. Terveim között szerepel egy házilagosan elektromos meghajtásúvá alakított jármû is, innen az elszánt érdeklõdésem a téma iránt.

Gazdasági Nívódíj – 2008
A korábbi hagyományoknak megfelelõen a gazdasági vezérigazgató-helyettes területén minden évben a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó munkatársak részére Gazdasági Nívódíj
átadására kerül sor.
Az elmúlt évtõl kezdve a szervezet már
csak egy személynek adományozza a díjat, melyet a beszerzési osztály munkatársa, Racskó Steffi vehetett át Sós Lajos gazdasági vezérigazgató-helyettes úrtól 2008
decemberében.
Az eredetileg építõmérnök végzettségû kolléganõ tanulmányait a volt Szovjetunióban, Krasznodarban kezdte, és
Magyarországra történt átköltözése
után Budapesten levelezõ szakon az Ybl
Miklós Mûszaki Fõiskolán fejezte be. A
paksi atomerõmûbe 1979-ben nyert felvételt.

Okozott-e számodra problémát a beilleszkedés?
A beilleszkedés nem okozott problémát, mert addig már tûrhetõen beszéltem
magyarul, ugyanis tanulni és vizsgázni is
magyarul kellett.

Mely területeken dolgoztál az elmúlt
években? Kiemelkedõ munkáid?
Kezdetben az építészeti osztályon dolgoztam elõkészítõ munkakörben, majd

létesítményfelelõsként a beruházási osztályon.
1986-tól mûszaki ellenõr voltam
a 4. blokk építésénél. A beruházási-építési munkák befejezése
után, a meglevõ
német és orosz
nyelvtudásom
mellett,
gyes
alatt, angolul és
gépelni is megtanultam. 1991ben munkára jelentkeztem
a
külkereskedelmi
osztálynál szerzõdéskötõként.
Idõközben szereztem külkereskedelmi végzettséget is. A logisztikai fõosztály
2000-ben történõ létrehozása
óta a beszerzési
osztályon dolgozom szerzõdéskötõként,
közben elõször az import, majd a kiemelt beszerzési csoportnál csoportvezetõi beosztásban is.

tam. Jelenleg a fokozott üzemanyag teamben is részt veszek szerzõdéskötõként.

Személy szerint hogyan érintettek a
volt kiemelt beszerzési osztályt ért
változások? Mennyiben változtak a
feladatok?
Az átszervezés során osztályunkból
csoport lett, de a munka tartalmilag
nem változott. Változások az elmúlt
években inkább a szabályozások terén
voltak. Magyarország EU-csatlakozásával a szerzõdések teljesítése részben
egyszerûsödött. Életbe lépett viszont a
közbeszerzési törvény, amely nemcsak
sok formai követelményt támaszt, hanem a szerzõdéskötések elõtti idõszakban merõben más megközelítési módot,
sokkal korábbi és alaposabb elõkészítést kíván.

A napi munkádat érintõen melyek a
hozzád legközelebb álló feladatok?
A szerzõdéskötõi munkában igazán a
sokrétûséget szeretem. Jó személyes kapcsolatokat kell fenntartani – elsõsorban a
társaságunkon belüli – megbízóinkkal,
amelyhez a 30 év alatt kialakult ismeretségek sokat segítenek.
Az elmúlt években elsõsorban a 2003ban bekövetkezett üzemzavar utáni helyreállításhoz és az üzemidõ-hosszabbításhoz kapcsolódó szerzõdésekkel foglalkoz-

Mesélj kicsit a családodról!
Férjem Racskó Imre, aki szintén a PA
Zrt.-nél dolgozik, a külsõ technológia osz-

tály vezetõje. 3 fiunk közül egyik közgazdasági, a másik külkereskedelmi végzettségû, de mindketten marketingesként
dolgoznak Genfben, illetve Budapesten.
Legkisebb fiunk jelenleg a közgazdasági
egyetemen második évfolyamon végzi tanulmányait.

Szabadidõdet mivel töltöd?
Szabadidõmben az elsõ számú szórakozásom az olvasás, leginkább modern irodalmat szeretek olvasni, nyelvgyakorlás
céljából ezt oroszul és angolul is megteszem. Aktívan részt veszek a német kisebbségi önkormányzat munkájában.
Ezen belül a másik hobbim a kreatív kézmûves tárgyak készítése. Évente többször
vezetek ilyen foglalkozást, részben német
nyelven gyerekek részére.

Beszéljünk a nívódíjról! Mit jelent
számodra ez a kitüntetés?
Nagyon örülök és nagy megtiszteltetés
számomra, hogy a munkámat érdemesnek találták nívódíjjal történõ kitüntetésre. Úgy gondolom, hogy a munkánk
olyan, amit csak csapatban lehet végezni,
ezért ez a megtiszteltetés nemcsak engem, hanem az egész csoportunkat illeti.

Jó egészséget és további sok sikert kívánunk a munkádhoz!
Gyöngyösiné Nyul Petra
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Megalapoztuk az elõttünk álló három év sikerét
Öt évvel ezelõtt, a 2004. januári számunkban jelent meg a mûszaki vezérigazgató-helyettessé frissen kinevezett (2003. december 12.) Hamvas
Istvánnal készült interjú, amelynek
címe és üzenete azonos volt: Hinni
kell és tenni is. Az akkori helyzetértékelés szerint mélyponton volt az
erõmû, de Hamvas István hangsúlyozta: az atomerõmû szakembergárdája meg tudja oldani a problémát. Az élet õt igazolta.
István! Ebbõl a mély hullámvölgybõl
kivezetõ út értékelésére kérlek most.
– Az akkori szakembergárda hitével
semmilyen probléma nem volt, és még
akkor is igaz ez, ha sokan kétségbeesve
fogalmaztak meg véleményt az üzemzavari állapot miatt. Mindenki tudta, ha
nem is hangoztatta, hogy ez meg lesz oldva, és nekünk kell megoldani, nem másoknak. Nem volt más kiút, hinnünk kellett a sikeres megoldásban, amelyhez a
kezdõ lépéseket azzal tettük meg, hogy
megértettük az emberekkel, ne felülrõl
várják a megoldást jelentõ döntéseket.
Mindenkiben benne volt a tenni akarás,
csak meg kellett teremteni annak lehetõségét, hogy fentrõl a koordináció jelentse
a menedzselést, és mindenki a maga
szakmai szintjén, a saját kompetenciája
mentén dolgozhasson, amely egyébként
az SZMSZ-ben jól meg volt fogalmazva.
Erre jó példa a 2. blokk elindítása,
amelynek elõkészítéséhez 2004 elején
még nem tudtuk a megoldást, de leültünk
megbeszélni, mindenki végiggondolta a
maga területét, hogy õ mit tehet ennek érdekében. Két hét alatt összeállt, hogyan lehet elindítani a 2. blokkot, de mindenki
tudta, hogy ezt csak együtt tudjuk végrehajtani. Együttmûködõvé vált a társaság
olyan mértékben – és ezt késõbb a helyreállítási munkák is igazolták –, mint amilyen az üzembe helyezés idõszakában
volt. Nagyon fontos volt az is, hogy a biztonságot mindenki elsõdlegesnek tekintette. Nem volt kétely abban és biztos lehetett benne, ha valamit csinálni akar, de
a biztonsági feltételek nehezen teljesíthetõk, megkapja a szükséges vezetõi támogatást. Magyarul, a cégvezetés legfelsõ
szintjéig meg volt a biztonság prioritása.

Az üzemzavar idõszakát követõen az
atomerõmû és a hatóság viszonya is nyugodtabbá vált, és a munkákat hatékonyabban tudtuk a hatósággal elfogadtatni.
Mindezeket tekintve én úgy gondolom,
hogy abban az idõben elég gyorsan kialakult egy nyugodt légkör, amely magával
hozta az egyre megalapozottabb bizakodást a problémák megoldására.
Az elsõ sikert a 2. blokk 2004. augusztusi elindítása jelentette, ezt követte a
helyreállítási munkák elvi engedélyének
a megszerzése, majd késõbb a sikeres és
problémamentes helyreállítás végrehajtása. Nem látványos, de mégis nagy eredmény volt a Végleges Biztonsági Jelentés
(VBJ) elkészítése, és az ezekbõl fakadó feladatok megfogalmazása, majd végrehajtásuk elkezdése. Egy sor biztonságnövelõ
intézkedést hajtottunk végre. Az átalakítási és rekonstrukciós munkákat a biztonság szempontjából rangsoroltuk, és az értékelemzés eszközével racionálissá tettük.
Fontos eredmény volt a korábban is
meglévõ elemekre alapozott stratégia kidolgozása a radioaktív hulladékok kezelésének kérdésében, amelyet a hatóság el
is fogadott. A végéhez közeledik a folyékony hulladékok feldolgozási technológiájának a megvalósulása, a szilárd radioaktív hulladékok kiszállítása pedig megkezdõdött.
Jelentõs siker a teljesítménynövelési
programok végrehajtása, és az ötéves
üzemanyagciklusra történõ áttérés engedélyeztetése. Nagyot léptünk elõre a versenyképességünk és az üzemidõ-hosszabbítás szempontjából nélkülözhetetlen Integrált Mûszaki Rendszer megvalósításában. Bevezettük a PassPortot, amit ugyan
nehezen tudtunk általánosan elfogadtatni, de végül mindenki megértette ennek
a stratégiai célkitûzésnek a lényegét.

Gondolom sok külsõ környezeti változásnak is meg kellett felelni.
– Így van, például az EU-hoz történt
csatlakozásunk kapcsán jogszabályi környezetváltozás következett be. Megtörtént
a villamosenergia-piac nyitása, a közbeszerzési törvény alkalmazási kötelezettsége, és megszûntek a hosszú távú megállapodások. A törvényi változások közvetlenül érintették a rezsióradíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos feltételeket. Sok

rezsióradíjasunk került az Atomixhez, valamint az MVM-társaságcsoport cégeihez, így az Ovithoz, Erbéhez és a Villkeszhez.
A nyugdíjtörvények változása következtében nagyon sokan elmentek nyugdíjba, több száz fõvel csökkent a létszá-

„Álmodj, alkoss, újíts!”
2009-es év a kreativitás és innováció európai éve, melynek
angol nyelvû jelmondata:
„Imagine, create, innovate!”
Az „Álmodj, alkoss, újíts!”
szlogennel indított kezdeményezés célja, hogy elõmozdítsa
az alkotó és újító megközelítést az emberi tevékenység különbözõ területein, és hozzájáruljon ahhoz, hogy az Európai
Unió felkészültebben nézzen
szembe a világ kihívásaival.
A kreativitás és innováció európai
éve kapcsán a szervezõk fel kívánják hívni az EU polgárok figyelmét a kreativitás és az innováció
jelentõségére, mint a személyes,
társadalmi és gazdasági fejlõdés
kulcsfontosságú összetevõire. Azáltal, hogy a kreativitásra és az innovációra helyezi idén a hangsúlyt, az EU az egyes emberek alkotó és újító potenciáljának erõsítésével formálni kívánja Európa
jövõjét a globális versenyben. Az
Unió keretet biztosít az érintett témák megismertetéséhez és az Európa kreatív és innovatív potenciálja növelésének mikéntjérõl szóló politikai vita elõmozdításához.
Az elõzõ európai évekhez hasonlóan az intézkedések európai, nemzeti, regionális és helyi szintû reklámkampányokból, eseményekbõl
és kezdeményezésekbõl fognak
állni. „A kreativitás és az innovációs képesség egyaránt fontos em-

beri tulajdonságok, valamennyiünkben jelen vannak, és – tudatosan vagy spontán – sok helyzetben és alkalmakkor használjuk
õket. Ezzel az európai évvel azt
szeretném elérni, hogy az európai
polgárok jobban megértsék: az
emberi adottságok és az egyén innovációs képességei elõmozdításával javíthatunk Európán és elõsegíthetjük, hogy gazdasági és társadalmi lehetõségei kiteljesüljenek” – nyilatkozta Ján Figel, az
Európai Unió oktatási, nevelési és kulturális
biztosa. A kreativitás és innováció
éve egy átfogó kezdeményezés, amely számos területet érint: az oktatási és kulturális
politikán kívül a
vállalatpolitikát, a regionális politikát és a kutatási politikát is. A hivatalos weboldalon (http://create2009.europa.eu) olvashatunk a
hírekrõl, eseményekrõl, valamint
e felület tartalmaz politikai/nyilvános üzeneteket, a tevékenységek eredményeirõl szóló jelentéseket, illetve külön oldalakon mutatja be az év partnereit. A szervezõk számos olyan személyt felkértek az Év Nagykövete cím viselésére, akik fontos eredményeket értek el a kreativitás és az innováció
terén. Közülük 24-en fogadták el
az ajánlatot, többek között Esko

Tapani Aho, egykori finn miniszterelnök, kiemelkedõ üzletember,
az innovációról szóló egyik uniós
jelentés szerzõje, Bengt-Ake Lundvall professzor, az innováció-kutatás vezetõ európai személyisége;
Sir Ken Robinson, nemzetközi
szaktekintély a kreativitás és az
oktatás terén; Jean-Philippe Courtois, a Microsoft International elnöke; Rubik Ernõ építészmérnök,
egyetemi tanár és a híres Rubik
kocka megalkotója; és Radu Mihãileanu, a romániai születésû
francia filmrendezõ és forgatókönyvíró. A nagykövetek saját országukban és a
világ más részein
népszerûsítik az
évet, és amennyiben
alkalmuk van rá,
részt vesznek a legfontosabb eseményeken. A
kreativitást és az innovációt
érintõ kulcsfontosságú témákkal kapcsolatban emellett hat nyilvános vitára kerül majd sor 2009ben Brüsszelben, amelyek célja,
hogy platformként szolgáljanak a
gondolatébresztéshez és az eszmecserékhez, ami hozzájárulhat
a kreativitással és innovációval
kapcsolatos politikai vitához. A viták témája a kulturális sokszínûség, a közszektor, az oktatás, az információs társadalom, a fenntartható fejlõdés, illetve a kreatív mûvészetek és iparágak.
Sipos László

munk, beleértve ezzel azt a tudáselvesztést is, ami ezzel járt. Az atomerõmûnek
az elmúlt 32 év alatt több mint 1700 nyugdíjasa lett, ám ebbõl közel 700 fõ az elmúlt
három évben ment nyugdíjba. Ennek hatásai a mai napig érezhetõk. Nyilván ennek a létszámcsökkenésnek, a tudásvesz-

tésnek a hátterében ott állt a hatékonyság
növelését célzó azon tulajdonosi elvárás,
ami a létszám csökkenését elõsegítette,
de az is, hogy az elment szaktudás pótlása megfelelõen tapasztalt szakértõk felvételével nem volt biztosítható, illetve a
nyugdíjba vonuló szakemberek tudásának átadására nem minden esetben volt
mód.
Sorolhatnám még a változásokat, hiszen kialakult a holdingstruktúra is, vagy
megszületett az új energiapolitikai koncepció, amely a kormány számára kimondja, hogy el kell kezdeni új atomerõmûvi blokk építésének elõkészítését.
Az elmondottak alapján az elmúlt öt
évet eredményesnek tartom, a társaság
mentálisan megváltozott, olyan társasággá vált, amely hisz magában és ennek
megfelelõen cselekszik.
Ugyanakkor a sok változás felhívja a
figyelmet arra, ha a változások hatásait
nem kezeljük megfelelõen, könnyen negatív visszahatást eredményezhetnek.
Erre a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség INSAG 18 nevû kiadványa is javaslatot fogalmaz meg az atomerõmûveket üzemeltetõk részére. Az elõttünk
álló év legnagyobb kihívásának éppen
ezért azt tartom, hogy a nyugdíjasokkal
elment szaktudás hiányát megoldjuk.
Ugyanakkor nagy kihívás a 2008. január 1-jétõl bevezetett mûködési modell
tudatos alkalmazása. Fontos, hogy folytassuk azokat a már megkezdett feladatokat is, amelyek mûszaki kihívást jelentenek, amelynek keretét az üzemidõhosszabbításra való felkészülés adja.
Az elõttünk álló három évben nagyon
sok munka vár ránk ahhoz, hogy 2011ben egy olyan engedélykérelmet nyújtsunk be a hatósághoz az üzemidõ-hoszszabbításra, amelyet a hatóság el is tud fogadni. Ehhez többek között a mûködési
gyakorlatunkat úgy kell alakítani, ahogyan azt beígértük a hatóságnak.
Én hiszek abban, hogy a társaság mindezt sikerrel meg is fogja oldani. Ehhez
persze megfelelõ motivációra van szükség, és nem további változásokkal terhelni a társaságot, mert az elõttünk álló három év feladatai csak így oldhatók meg sikeresen.

Köszönöm az interjút!
Beregnyei Miklós

Influenza elleni
védõoltás tapasztalatai
A Paksi Atomerõmû Zrt. és a NUKLEO-MED Kft. vezetõi kiemelt figyelmet fordítanak az atomerõmû
területén munkát vállalók egészségének megõrzésére. Társaságunk vezetése jelenleg egy influenzapándémiás felkészülési
terv készítésén dolgozik, de már
megkezdtük az elõttünk álló feladatok elõkészítését. Ennek lényege, hogy a szokványos influenza
elleni védõoltás egy magasabb védettségi szintet biztosít, ezáltal egy
esetleges madárinfluenza-járvány
esetén az oltottak nehezebben betegszenek meg. Társaságunk vezetése minden önként jelentkezõ
munkavállaló részére ingyenesen
biztosítja a védõoltást. Az eddigi tapasztalatokról dr. Ótos Miklós fõorvos úr nyilatkozott.

– Mennyire vesszük komolyan
az influenzát és a védõoltást? –
kérdeztem Ótos doktortól.
– Sajnos a védõoltásokra eddig
jelentkezettek alacsony száma
alapján kijelenthetõ, hogy még
mindig nem veszik kellõen komolyan az influenzát az itt dolgozók.
Van, akinek az influenza csak egy
kisebb kellemetlenség, de fontos
tudnunk, hogy a szövõdményei
akár halálosak is lehetnek! Az influenza vírusának több altípusa ismert, és génösszetétele gyakran
módosul, ezért is alakul ki ellene,

többnyire rövid idõre szóló immunitás. Az influenza legfõbb tünetei: a magas láz, izomfájdalmak,
levertség, végtagfájdalmak és a
gyengeség. A betegség legtöbbször a tél második felében, a hideg
idõk elmúltával okoz jelentõs járványokat, amikor az emberi ellenálló-képesség is csökkentebb. A
madárinfluenza-vírus a világ minden táján elõfordul, így Magyarországon is izolálták azt a törzset
(H5N1), amelyet elsõsorban a költözõ madarak terjesztenek. Az állatokkal szoros kapcsolatban lévõ
embereknél fordultak elõ megbetegedések, de jelenleg egyik vírus
sem terjed emberrõl emberre, így
járványt sem okozhat. Az influenzavírus esetleges génváltozása miatt azonban olyan új törzs jöhet
létre, mely emberrõl emberre is
képes lesz terjedni, így világméretû járványt, pándémiát okozhat.
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezet járványügyi szakemberei
szerint reális az esély arra, hogy
a következõ tíz évben egyre nagyobb világméretû járvány alakul
ki.

– Mi az influenzapándémiás
felkészülési terv lényege?
– A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium és az Egészségügyi
Minisztériummal közösen felkér-

te a stratégiailag meghatározó fontosságú gazdasági egységek vezetõit, így a Paksi Atomerõmû Zrt.
vezetõit is, hogy a járvány megelõzése érdekében dolgozzanak ki
helyi intézkedési terveket. A szakmai feladatok összehangolására
egy orvosi végzettségû kormánybiztost neveztek ki. A felkészülési tervben meg kell határoznunk
a megelõzés módját, ezt szolgálják a védõoltások, és a betegek kezelését, speciális gyógyszerek tárolásával. A tervnek továbbá
olyan gazdasági, szervezési feladatokat kell tartalmaznia, melyek a kiesõ munkaerõ pótlását,
legfontosabb munkafeladatok
meghatározását és egyéb szükséges intézkedéseket tartalmaznak.
A felkészülést folyamatos feladatsorként értelmezzük, és így a
2008. november 17-tõl december
17-ig elsõ körben biztosított védõoltások 2009. januártól folytatódnak az I. számú orvosi rendelõben.
Tisztelt Kollégák! Vegyük komolyan, a szakemberek javaslatait, és jelentkezzünk az influenza
elleni védõoltásra! A szervezési
munkákat továbbra is a PA Zrt.
humán igazgatóság személyzetfejlesztési csoportja végzi, az elõjegyzési idõpont továbbra is az 5009-es telefonszámon kérhetõ.
Sipos László
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Amerikai-indiai együttmûködés a tóriumról
A Thorium Power lett az elsõ amerikai társaság, amelyik betörhet az
indiai nukleáris piacra. Erre azt követõen kerülhet sor, hogy végre aláírták a két ország közötti, az energiaszektorban történõ együttmûködésrõl szóló egyezményt.
A Virginia államban székelõ cég az indiai Punj Lloyd energetikai vállalattal kötött
kereskedelmi megállapodást arról, hogy
50-50 százalékos részesedésû közös vállalkozást hoznak létre március végéig –
nyilatkozta Seth Grea, az amerikai cég vezetõje. Az együttmûködés lényege, hogy
a Thorium Power pénzügyi alapot hoz létre a nukleáris szektorban, tanácsadói szerepet játszik más cégek piacra történõ bejutásában és segítséget nyújt a tórium
üzemanyag kifejlesztésében.
A tórium nukleáris üzemanyagként
történõ felhasználása jelenleg teszt alatt
van, de az amerikai vállalat szeretné magát minél gyorsabban pozícionálni az indiai piacon, és nyereségessé tenni az elõállítást. Mivel ebbõl az anyagból nincs jelentõsebb ipari felhasználás, a készleteket
nagyon pontosan fel kell becsülni, de India vagy elsõ, vagy Ausztrália után a második legnagyobb birtokosa ennek az
anyagnak a világon. Az atomenergetikai
beszállítók gõzerõvel törekszenek az indiai piacra bejutni, miután a Nuclear Suppliers Group nevû nemzetközi beszállítói
tömörülés augusztusban megszüntette a
kereskedelmi embargót az ország ellen. A
tiltás harminc évig volt érvényben,
ugyanis ennyivel ezelõtt hajtotta végre India elsõ nukleáris próbarobbantását. A
betörekvõk között Oroszország áll az élen,
nemrég írt alá együttmûködési szerzõdést Indiával a polgári célú nukleáris
programról. Ennek következményeként a
Rosatom atomerõmû építésébe kezd a déli Tamil Nadu államban.
Az amerikai kongresszus októberben
adta meg végleges jóváhagyását ahhoz,
hogy az ország társaságai részt vehessenek India kereskedelemi célú nukleáris
programjaiban. A Mumbaiban történt ter-

rortámadás azonban máris hatással van
a döntésre, és beárnyékolni látszik az
együttmûködést; egy befektetési körülményeket vizsgáló hivatalos delegáció útját jövõ márciusra halasztották.

Ötven új atomerõmûvi
blokkra van szükség az
Egyesült Államokban
A Shaw Group Inc. elnöke azzal a kérelemmel fordult a megválasztott Barack
Obama elnök adminisztrációjához, hogy
vállaljon kötelezettséget ötven blokk
2030-ig történõ felépítésére. Ha a nemzet
és az elnök hivatala komolyan veszi a globális felmelegedés megállítását, akkor a
nukleáris termelési részaránynak a jelenlegi húsz százalékon kell maradnia – nyilatkozta Bernhard elnök úr a Power-Gen

Nemzetközi Kereskedelmi Vásáron tartott
megnyitóbeszédében. Ez megkívánja 4550 blokk üzembe helyezését, fenntartva
jelenlegi flotta mûködését – szögezte le.
Cége a Westinghouse Electric Co. partnere az atomenergetikai projektekben, és
az Egyesült Államok nukleáris programjainak fele az ellenõrzésük alatt áll. Bernhard szerint az ország energiaigényének
növekedése újabb atomerõmûveket kíván, és minden blokk kb. 340 millió dolláros éves bevételt jelent annak a településnek, ahol majd felépítik azokat.

Fisszió, fúzió
és radioaktív hulladék
A Texasi Egyetem tudósai egy kompakt
fúziós reaktort kívánnak felhasználni a
hasadási reaktorokból származó radioak-

tív hulladékok kezelésére. Kereskedelmileg hasznosítható energiát elõállítani fúzióval (amelynek során kis rendszámú elemek atomjai egyesülnek) – évtizedek óta
megvalósíthatatlannak és túl drágának tûnik. De az említett kutatók elõhozakodtak
egy olyan tervvel, ami egy másfajta célra
használná a fúziót: eltüntetné a hosszú felezési idejû radioaktív hulladékokat a
maghasadás (fisszió) segítségével.
Valahogy így néz ki a dolog. A jelenleg
üzemelõ ún. hasadási reaktorokban az
urán atommagjai hasadnak el az õket bombázó neutronok hatására, miközben felhasználható energiát bocsátanak ki. A folyamat azonban nukleáris hulladékot termel, amit aztán biztonságosan kezelni kell.
A probléma azonban egy kissé komplikált
azon tény miatt, hogy nem minden hulladék egyforma. Az egyik csoportot a vissza-

maradt leányelemek képezik, ezek még
évszázadokig radioaktívak maradnak. Ez
nem igazán jó, de bizonyos körülmények
között kezelhetõ ügy. Az ilyen anyagokat lehet földfelszín alatt tárolni, és néhány száz
év elteltével ártalmatlanokká válnak. A
kellemetlen hulladékok másik csoportjába
tartoznak azok az atomok, amelyek elnyelték a neutronokat, de nem hasadtak. Ezek
új anyagokká alakultak át, többféle plutóniumot tartalmaznak (ami vegyileg is nagyon mérgezõ), és egyéb kevésbé barátságos elemeket is (transzuránok). Ezek egy
része évezredekig is radioaktívak maradnak, még bonyolultabb elhelyezési problémákat okozva. De mi lenne, ha ezek a
transzuránok önmagukat hasítanák szét?
Még több energia származna a folyamatból, de ami fontosabb, a maradék hulladék
ugyan radioaktív maradna, de általánosan
rövidebb lenne a jellemzõ felezési idõ. A
mai hasadási reaktorok csupán a plutónium kis részét tudják elintézni, és nem alkalmasak az új elemek hasítására. De a
fúziós folyamat, az igen!
Az egyetem Fúziós Tanulmányok Intézetének vezetõ kutatója, dr. Swadesh Mahajan szerint a megoldás a kombinált ciklusú, fissziós-fúziós hibrid reaktor. Mahajan doktor és kollégái már publikálták
a témával kapcsolatos hipotéziseiket a Fusion Engineering and Design nevû lapban. A koncepció középpontjában (egyelõre csak papíron létezik) az ún. „kompakt fúziós neutron eszköz” van, és a
kompakt megnevezés maga az operatív
lényeg. Az eddigi tervezési elképzelések
szerint a fúziós reaktorok meglehetõsen
nagy méretûek kellenek, hogy legyenek.
A franciaországi Cadarache-ban megvalósítandó ITER berendezésnek jellemzõen
10 méteres az oldalmérete. A texasiak szerint az õ reaktoruk ezen méretei másfél
méter körül lennének, és az egész berendezés egy kisebb szoba méretével lenne
mérhetõ. (A képen jól összevethetõk a méretek, és a jelentõsebben kisebb költségrõl is fontos adatot tudunk meg.)
Forrás: NEI SmartBrief, 2008. december

Varga József

Brit klímavédelmi és energetikai tervek
2008 decemberében „Building a lowcarbon economy” (Alacsony széngazdaság kiépítése) címmel megjelent
az Egyesült Királyság független Klímavédelmi Bizottságának (Committee on Climate Change – CCC) jelentése. Ebben a bizottság sürgeti a brit
kormányt, hogy 34%-kal egyoldalúan
csökkentse az üvegházgáz (ühg) kibocsátását 2020-ra az 1990-es szinthez képest. Ezt a vállalást 42%-ra lehetne növelni, amennyiben globális
megállapodást sikerül elérni a
kibocsátáscsökkentés terén. 2050-re
pedig 80%-kal kell csökkenteni a kibocsátást, ennek feltétele a csaknem
teljesen szénmentes gazdaságra való
átállás 2030-ra.
A bizottság vizsgálatai során arra a következtetésre jutott, hogy az atomenergia ára
versenyképes a konvencionális forrásokkal, még a leszerelési költségek és az urán
áringadozásainak figyelembevételével is.
A nukleáris kapacitások létrehozásának
legfõbb akadálya az új atomerõmûvek
építésének idõigénye, a nukleárisszakember-utánpótlás és az engedélyezés.
A fosszilis alapú energiatermelés kiegészülve a szén-dioxid-befogás és -elhelyezés (carbon capture and storage - CCS)
technológiájával mindig költségesebb
lesz, mint a konvencionális energiatermelés, a szükséges járulékos technológiai folyamatok bevezetése miatt, mindazonáltal a bizottság véleménye szerint a CCS
technológia elvben megvalósítható.
A bizottság felhívta a figyelmet arra,
hogy az elmúlt három évben jelentõsen
nõtt a szélturbinák és fotovoltaikus napelemek ára. De áremelkedés volt tapasztalható a fosszilis, nukleáris és megújuló energiatermelés terén is, amit az építési költségek, idõtartamok és az anyagköltség növekedése (pl. az acél ára a fosszilis tüzelõanyagok drágulása miatt jelentõsen nõtt),

a szakképzett munkaerõ hiánya és a szûk
keresztmetszetek okoztak az ellátóláncokban. A bizottság megállapította, hogy a
költséghatékonyság valószínûleg a nukleáris energia jelentõs szerepe mellett szól az
energiamixben a jövõben is, különösképpen akkor, ha az elektromosenergia-tárolás (pl. elektromos hajtású autók) elterjedése megnöveli a keresletet a tervezhetõ
csúcsidõszakon kívüli (éjszaka is rendelkezésre álló) kapacitások iránt.
Hosszú távon a bizottság azzal számol,
hogy a 2050-re jelzett 80%-os kibocsátáscsökkentés elérhetõ lesz a GDP viszonylag kis részének (~1%) ráfordításával, és ez az ár csökkenthetõ abban az esetben, ha az összes technológia irányában
nyitott marad a brit gazdaság, beleértve a
megújulókat, az atomenergiát és a CCS-t.
Az atomenergia-ipari befektetések ösztönzésére a bizottság a következõ politikai
lépéseket tartja szükségesnek:
- Világos elkötelezettség vállalása a nukleáris energia mellett az engedélyezés
és tervezés során abban az esetben, ha
a költségek ezt igazolják.
- Átlátható és radikális hosszú távú kibocsátáscsökkentési célok vállalása a bizottság javaslatai szerint. Ezek a célok
csak abban az esetben érhetõk el, ha az
elektromosáram-termelés majdnem teljesen szénmentes lesz 2030-ra.
- Világos elkötelezettség kinyilvánítása az
EU Kibocsátás Kereskedelmi Rendszerének (ETS) megerõsítésére. A brit kormánynak tartózkodnia kell a szén-dioxid-kvóta vásárlásaitól.
Ugyanakkor a Lordok Házának Gazdasági Ügyek Bizottsága 2008 novemberében
nyilvánosságra hozott jelentése megállapítja, hogy a megújuló energia célok költségesek és kockázatosak, az atomenergia a legmegbízhatóbb és legéletképesebb kis CO2kibocsátású alternatíva. „A Megújuló Energia Gazdaságossága” (The Economics of Renewable Energy) c. jelentésében a bizottság

elismeréssel szól a brit kormány kötelezettségvállalásáról a megújulók használatának
növelésével kapcsolatban, de szkeptikus a
15% megújuló részarány elérésének lehetõségét illetõen 2020-ra.
A jelentés megállapítja, hogy a hazai
víz-, biomassza- és napenergia termelésének jelentõs növelése az ország adottságai miatt korlátokba ütközik. Az egyedüli energiaforrás, mellyel a megújulók
részesedése növelhetõ lenne a szél, de a
szélkerekek csak megfelelõ idõjárási körülmények között szolgáltatnak áramot. A
szélerõmûvek ezért fõként járulékos
energiaforrásnak tekinthetõk olyan más
megbízhatóbb energiaforrások mellett,
mint a szén- és atomerõmûvek.
Ráadásul a megújulók nem lesznek olcsóak, figyelmeztet a jelentés, és bár áruk
idõvel mérséklõdik, de jóval drágábbak
maradnak, mint a konvencionális energiaforrások és az atomenergia. A megújulók magasabb ára és a megtermelt villamos energia hálózatba táplálásának ára
38%-kal fogja megnövelni az áram fogyasztói árát.
Az atomenergia árszintjére az olajár
változása és az ühg-kibocsátás ára alig van
hatással az atomerõmûvek igen alacsony
kibocsátása miatt, és a jelentés megállapítja, hogy minden költségbecslés szerint az
atomenergia olcsóbb, mint a megújulók.
„A megújuló energiaforrásokat nem vizsgálhatjuk elszigetelten az Egyesült Királyság energiarendszerétõl, és támogatjuk
azokat az intézkedéseket, amelyek az
atomenergiát mint a brit energiamix továbbra is meghatározó elemét kezelik” szögezi le a jelentés.
Szerbin Pável
EU-szakértõ

12. SAP vezetõi
tanácskozás Miamiban
Az Accenture szervezte rendezvényt az
USA-ban tartották 2008. október 26-29.
között. Ezen az érdemileg háromnapos
rendezvényen 16 országból és 13 nagy
ipari cégtõl vettek részt vezetõk és szakértõk, hogy közvetlen eszmecserét folytathassanak a fejlesztõkkel.
Szoros forgatókönyv szerint elméleti és
gyakorlati kérdésekkel foglalkozó elõadások
hangzottak el az SAP új koncepciójáról, gyakorlati bemutatók keretében ismertették a
legsikeresebb megoldásokat (best practice).
A világméretû pénzügyi válság hatásait csak
még jobb munkával lehet elkerülni, vagy
legalább mérsékelni. Ehhez pedig jó gazdasági programrendszer kell, mint az SAP. Nagyon sok kihasználatlan tartalék van még a
megvásárolt, használt termékben is. Ezen
tartalékok feltárására és az alkalmazó vállalat hasznára történõ felhasználásához viszont még elmélyültebb ismeretek szükségesek, mint amivel pillanatnyilag rendelkezünk - tanulni kell, továbbtanulni.

Az SAP most kész megosztani „titkait” a
felhasználókkal, mert rájöttek, hogy nem a
még nagyobb és még gyorsabb számítógépek, szerverek az alkalmazás sikertényezõi,
hanem a hozzáértõ emberek. Olyan tanfolyamokra is be lehet jutni mostantól kezdve,
amit eddig csak a fejlesztõknek tartottak.
Természetesen most is gondoskodtak
róla, hogy a „messzirõl jöttek” egy kis
ízelítõt kapjanak Amerikából. Az érintetlen mocsárvilágba (kb. 2 Tolna megye) kalauzolták a tanácskozás résztvevõit egy kis csónakkirándulásra. Ugyan
vadon élõ, de már szinte háziasított aligátorokból is felbukkant egy-két példány. Sajnos a szervezõk nem szóltak
idõben, hogy ezek a „dögök” a pillecukrot szeretik legjobban, amivel még közelebb csalogathatták volna, de így is
nagy élmény volt.
A feladat tehát adott: nyelvet tanulni, és
ezen keresztül a programmûködést, programnyelvet megtanulni.
gyulai
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Készülnek a
konténment-szerkezetek
A Westinghouse két újabb konténment hengeres szerkezetének gyártására írt alá szerződést. Az AP1000 típusú blokkokhoz szánt
egységeket a Chicago Bridge & Iron (CB&I)
fogja elkészíteni. A testek átmérője 36 méter, magasságuk 65 méter. A szerződés értéke 150 millió US-dollár. Az acélipari cég
szerint a tervezési munkálatok a következő
években megkezdődhetnek és az első egység 2015-re, míg a második 2018-ra készül
el. A leendő beépítési helyszíneket azonban
még nem nevezték meg. A cég csak annyit
közölt, hogy „valahol az USA délkeleti részén” épülő blokkokhoz kerülnek, ahová
számos ilyen reaktort terveznek. Egy megegyező tartalmú szerződésre már októberben is sor került a két cég között, abban
2014-es és 2015-ös szállítás szerepelt.

Lassan halad a török
atomerõmû ügye
Törökország Atomenergia Testülete (TAEK) jóváhagyta annak az orosz-török konzorciumnak
a technológiáját, amely az egyedüli ajánlattevő
volt az ország első atomerőművének felépítésére kiírt tenderen. Az orosz Atomsztrojexport
és Inter Rao, valamint a török Park Teknik
Group ajánlatáról született döntés jelentős késést szenvedett, mivel a TAEK további részletekre volt kíváncsi a konzorcium terveit illetően,
és csak most tekintette azokat a kritériumokat
kielégítőnek. Az erősen energiaimport-függő
ország három atomerőmű felépítését tervezi,
ezek közül az elsőre vonatkozott a mostani tender. Az állami energetikai cégnek (Park Elektrik)
most kell döntenie az ajánlat elfogadásáról
vagy elutasításáról. A konzorcium négy blokk
felépítését tervezi, 4800 megawatt összkapacitással. Telephelyként Akkuyu szerepel, ami a
Földközi-tenger partján található. (A telephely
kijelölése kb. húsz évvel ezelőtt megtörtént – a
fordító megjegyzése.)

Oldbury 2009-ben
is üzemben marad
Az Egyesült Királyság Nukleáris Leszerelési
Hatósága (NDA) bejelentette, hogy a királyság legöregebb és még üzemben lévő blokkjai a következő években is folytatják működésüket. A két blokkal rendelkező Oldbury
telephelyen eredetileg 2008 végén álltak
volna le az üzemmel. A közlemény szerint a
2. blokk 2009-ben üzemelni fog, a jelenleg
leállított 1. blokk a Nukleáris Létesítmények
Felügyeletének (NII) újraindítási engedélyére
várakozik. Ez évben korábban az NDA fellebbezett a felügyeletnél a további üzemben tartás érdekében, hogy így teremtsen elő több
pénzt a leszerelésre. A hatóság szeptemberben úgy nyilatkozott, hogy a változó gazdasági körülmények és a növekvő villamosenergia-árak miatt mindinkább keresztülvihető a
hosszabbítás. A befolyó pénzből biztosíthatók a szükséges biztonságnövelés költségei.
A telephelyet az NDA alá tartozó Magnox
North Sites üzemelteti, a blokkok Magnox típusúak, a teljesítmény 2x217 megawatt.
Brian Burnett, az NDA programigazgatója
kettős eredményről számolt be nyilatkozatában. Szerinte az extra üzemből származó
pénz segítséget nyújt majd a későbbi leszerelési és takarítási munkálatokban, illetve a
blokkok továbbra is részt vesznek az Egyesült Királyság áramellátásában.

Áradás veszélyeztette
a Tricastin telephelyet
Heves esőzéseket követő gyors vízszintemelkedés okozott gondot a franciaországi
Tricastin atomerőműben december 15-én,
és emiatt életbe léptették a veszélyhelyzeti
intézkedési tervet. A Gaffiere folyóból érkező
árhullám elöntötte a Socatri és a BCOT cégek néhány épületét. Ezek a cégek kezelik az
atomerőműből és az Eurodif urándúsító cégtől származó radioaktívan szennyezett hulladékokat. A térség gazdálkodói és farmerei is
hasonló óvintézkedésekre kényszerültek.
A Nukleáris Biztonsági Hatóság (ASN) nyilatkozata szerint ők a kezdetektől fogva kellő információval rendelkeztek a történtekről, és
még nem döntöttek az INES szerinti besorolásról. A folyó és a telephely már július 30-án
is szerepelt az újságokban, amikor a Socatri
egyik létesítményéből harminc köbméter
urántartalmú oldat került a folyóba.
Forrás: 1NuclearPlace, 2008. december
Varga József

2009. január

2008. évi Gábor Dénes-díjasok
A kimagasló szellemi alkotásokat
létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültetõ szakemberek erkölcsi megbecsülése érdekében a
NOVOFER Alapítvány által létesített
Gábor Dénes-díjakat 2008. december 18-án az Országházban adták
át. Az atomerõmûben dolgozó kollégák számára külön öröm, hogy a
2008. évi díjazottak között találhatót Apáthy István villamosmérnök,
az MTA KFKI Atomenergia-kutató
Intézet fõtanácsosa is.
A 20. alkalommal meghirdetett Gábor Dénes-díj felhívása alapján a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a mûszaki és természettudományi egyesületek, a szakmai
vagy érdekvédelmi szervezetek, illetve
szövetségek vezetõi, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakemberek terjeszthették fel azokat az általuk
szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkezõ szakembereket, akik: jelentõs tudományos
és/vagy mûszaki-szellemi alkotást hoztak létre, tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megõrzéséhez, közremûködésükkel nagyon jelentõs
mértékben és közvetlenül járultak hozzá
intézményük innovációs tevékenységéhez.
December 18-án Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelõs miniszter köszöntõbeszédében kitért az innováció helyze-

- Duschanek Valéria élelmiszer-technológus mikrobiológus, biokémikus, agrármérnök,
- Friedler Ferenc matematikus, a Pannon Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára,
- Kisbán Sándor építőmérnök, a CÉH Zrt. híd
szakági főmérnöke,
- Tulassay Tivadar orvos, akadémikus, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem rektora,
- Vámos Zoltán villamosmérnök, a GE Hungary
Zrt. Fényforrás-fejlesztési igazgatója,

tére, hivatalának feladataira és céljaira.
Hangsúlyozta a kutatási infrastruktúra
javítását célzó intézkedések és a nemzetközi együttmûködések fontosságát. Elmondta, hogy a tervezett lépések eredményeként reményei szerint az általános
innovációs teljesítmény erõsödni fog, és a
Debrecenbe tervezett neutrongyorsítóhoz
hasonló regionális beruházások szerepe
is meghatározó lesz.
Ezt követõen Pálinkás József, az MTA
elnöke Gábor Dénes ma is idõszerû gondolataira hívta föl a figyelmet, többek között a rendkívül gyors technikai fejlõdés
emberi és gazdasági vonatkozásaira, va-

lamint a magas színvonalú közoktatás és
ezen belül a természettudományos tárgyak fontosságára. Pálinkás József fontosnak tartja, "hogy a fiatalok közül minél
többen itthon találjanak megfelelõ körülményeket a nyugodt, magas színvonalú
alkotó tevékenységhez."

2008. évi Gábor Dénes-díj
elismerésben részesült:
- Apáthy István villamosmérnök, az MTA KFKI
Atomenergia-kutató Intézet főtanácsosa,
- Bársony István villamosmérnök, az MTA MFA
Kutatóintézet igazgatója,

Apáthy István villamosmérnöknek, a
Pille sugárzásmérõ rendszer, az SPM
plazmadetektor és a DIM pordetektor kifejlesztésében vállalt meghatározó szerepéért megítélt díjat Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter adta át. Megtudtuk, hogy Apáthy István elévülhetetlen érdemeket szerzett a Pille rendszeren
alapuló, kifejezetten földfelszíni alkalmazásra szánt - a sugárvédelemben, a paksi
atomerõmûben és a gyógyászatban, kutatásra és környezeti állapotfelmérésre egyaránt alkalmazott - PorTL hordozható dózismérõ és részegységeinek kifejlesztésében, a hazai ûreszközfejlesztés nemzetközi tekintélyének növelésében, az ûrkutatási eredmények mindennapi alkalmazhatóságának megteremtésében. A miniszter kiemelte: "Környezetünket csak
úgy lehet megóvni, ha tudjuk, hogy milyen állapotban van, ennek érdekében folyamatosan fejleszteni kell a környezetterhelést mérõ eszközöket, az észlelés
rendszerét és módját. Külön büszkeségünk, a magyar fejlesztésû mûszert az
ûrkutatásban is sikerrel alkalmazzák."
Szerkesztõségünk gratulál a kitüntetett
szakembereknek.
Sipos László

A Rolls-Royce is beszáll a nukleáris bizniszbe
A Balfour Beatty és a Rolls-Royce vezetõ energetikai cégek együttmûködési megállapodást írtak alá a francia Areva céggel arról, hogy közösen
vesznek részt a Nagy-Britanniában
építendõ új atomerõmûvi blokkok
munkálataiban.
A Rolls-Royce bejelentette, hogy egyetértési memorandumot írt alá a franciákkal
a fejlesztési, a gyártási és a mérnöki szolgáltatási tevékenységek támogatásáról.
Ez a legutóbbi egyezmény abba a sorba illeszkedik, amit korábban a cég a BAE Systems, a Doosan Babcock és a Westinghouse vállalatokkal kötött a szigetországba
tervezett AP-1000 blokkok felépítésében
való együttmûködésrõl. Még korábban a
Rolls-Royce létrehozott egy üzletei társaságot, amely kifejezetten a kereskedelmi
célú atomerõmûvi blokkok építésére koncentrál az egész világon.
Ami az Areva és a Balfour Beatty közötti partnerkapcsolatot illeti (ez egy
mérnöki, építési, szerviz és befektetõi
csoport), ez a fejlesztésrõl és arról szól,
hogy a nevezett cég nyújtson segítséget
a szükséges képzettségek és erõforrások megaállapításában a Nagy-Britanniába tervezett EPR típusú atomerõmûvi
blokkok építése során. Természetesen a
Balfour Beatty is alapított egy külön egységet a Vinci Construction céggel a projekt-menedzsment és az építészeti infrastruktúra létrehozásának támogatására a brit program számára. A cég különben vezetõ helyen van az építészet, a

villamos és gépészeti rendszerek terén
az energetikai üzletágban. A cég vezetése szerint a következõ négy évben ki
kell dolgozni az új angol nukleáris program leghatékonyabb költségkímélõ eljárásait. Ez a háromtagú csoport azt tûzte ki célul, hogy 2009-tõl együttmûködik a brit nukleáris beszállítókkal, amelyekkel egy minõsített poolba tömörül.
A tervek szerint a berendezések 40 százaléka brit cégektõl érkezik a program
során, de a Balfour Beatty és a RollsRoyce globális együttmûködésre is törekszik az Areva céggel.
Nagy-Britannia energetikai és klímaváltozási minisztere, Mike O'Brien üdvözölte az Areva együttmûködési programját. Szerinte az a részvétel egyaránt jelzi
a franciák által elnyert bizalmat az új nukleáris piacon és az angol beszállítói vonalon. O'Brien azt is említette az Egyesült
Királyság Atomenergetikai Szövetségének éves konferenciáján, erõteljes változásokra van szükség az energiatermelés
területén, és nukleáris rendszerekkel
hosszabb távon is számolni kell. A nagyobb kockázatokat abban látja, hogyha
nem alkalmazzák az atomenergiát, mert
akkor csökkenhet az ellátás biztonsága
és növekszik az üvegházhatású gázok kibocsátása.
Az Electricité de France (amely éppen
a British Energy megvásárlásán tevékenykedik) négy EPR blokk felépítését tervezi a szigetországban, kettõt-kettõt a
Sizewell C és Hinkley Point C telephelyekre. Az egyenként 1600 megawattos

Raktárbõvítés hosszú távra
Az Üzemtörténeti Gyûjtemény (hivatalos megnevezés), vagyis az Atomerõmû
Múzeuma gyûjti az atomerõmû építésével és üzemelésével kapcsolatos tárgyi
emlékeket. Az eddigi gyûjtés eredményességét bizonyítja, hogy a 182-es számú raktár (a volt asztalos mûhely) megtelt, ám a kötelezõ gyûjtési és feldolgozási munkát folytatnunk kell. Az elõírt
raktározási és megõrzési feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében a
cégvezetés december 15-én jóváhagyta a
306-os raktár átalakítását tárolás és raktározás céljára. Az átalakítás tervei még
2007 novemberében elkészültek, a

munkálatok ebben az évben kezdõdnek.
Az átalakított 306-os épület bemutatóraktárként fog funkcionálni, ami azt jelenti, hogy a múzeum által begyûjtött
tárgyi eszközök és egyéb dokumentumok kiállításszerûen lesznek elhelyezve, vagyis látogatható és megtekinthetõ
lesz minden múzeumba került tárgy, továbbá a múzeumnak eddig felajánlott,
de hely hiányában be nem gyûjtött eszközöket is eltudjuk helyezni az új bemutatóraktárban. Az épület ünnepélyes
átadására a tervek szerint 2010. májusában, a Múzeumi Világnap alkalmával
kerül sor.
-beri-

blokkok az Egyesült Királyság össztermelésének kb. 13 %-át állítanák elõ a 2020as évek elejére.
Ráadásul a német E.ON is - hosszabb távon – két EPR blokk felépítését tervezi
brit területen. Már bejelentették, hogy ezt
a típust preferálják a jövõben az építési
projektjeikben. A tervek nagyon korai stádiumban vannak, még nem történt meg
a telephelyek kiválasztása. A cég azonban megerõsítette, hogy inkább a meglévõ telephelyeket részesítenék elõnyben a
zöldmezõs beruházásokkal szemben.
Rákapcsolnak a japánok
A Japán Acélipari Mûvek (JSW) bejelentette, hogy 2012 közepére megháromszorozza gyártókapacitását a nagyméretû kovácsolt komponensek elõállítása terén. A jelenlegi elképzelések szerint 2011-re sikerül megduplázni a termelést, és az újabb bejelentés annak
köszönhetõ, hogy az Areva céggel
egyezményt írtak alá a kovácsolt egységek legalább 2016-ig történõ szállítására. A francia cég úgy nyilatkozott, hogy
saját és egyéb partneri kapacitásait öszszefogva növelni tudja a nagy alkatrészek szállításának biztonságát. Ez lehetõvé teszi évi öt-hat atomerõmûvi blokk
ilyen igényeinek kielégítését ebben az
idõszakban. A japán cég 80 százalékos
világpiaci részesedésre számít az atomerõmûvi kovácsolt alkatrészek terén,
nevezetesen a reaktortartályok, gõzfejlesztõk és turbinatengelyek esetében.
Ez a kitüntetõ lehetõség már megadatott számára az elsõ két EPR-1600 blokk

reaktortartályának esetében (Finnország és Franciaország).
Az acélipari cég Muroran nevû telephelyén (Hokkaido) 3 ezer 14 ezer tonna közötti kapacitású hidraulikus présgépekkel rendelkezik, ez utóbbi 600 tonnás bugákat is képes befogadni. Van egy 12 ezer tonna erejû csõformázó prés is a helyszínen. A jelenlegi lehetõségeket figyelembe véve csak négy reaktortartály és
kapcsolódó egységei jelentik az éves produkciós maximumot, ezt kívánják megháromszorozni a következõ években. A beruházási költségek 523 millió dollárra tehetõk 2011 közepéig, és még 314 millió
dollárt szánnak a 2012. évi befejezésig. A
telephely egyébként komplex üzem, mert
gõzfejlesztõket, generátor és turbina forgórészeket, turbinaházakat és bevonatolt
acéllemezeket is gyárt a nukleáris ipar
számára.
A cég egyébként 1974 óta az amerikai
nukleáris hátóság elõírásait is kielégítve
gyárt komponenseket az atomipar számára, és 134 darab, általuk készített reaktortartály van üzemben a világon. A cég tervei között szerepel a kínai és az amerikai
piac ellátása ilyen termékekkel, és elõzetes megrendelései vannak a GE-Hitachi
konzorciumtól ABWR és ESBWR blokkok
berendezéseire is. A külföldi megrendeléseken kívül természetesen számítanak
a belföldi érdeklõdésre, hiszen Japán is
szép számmal épít atomerõmûveket.
Forrás: world nuclear news, 2008. december
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Ajándékozni öröm!
A Paksi Atomerõmû Zrt. a Humán
Igazgatóság munkatársainak kezdeményezésére csatlakozott a
„10 000 gyermek karácsonya”
cipõsdoboz-akcióhoz.
A Baptista Szeretetszolgálat 2008-ban
immár ötödik alkalommal hirdette meg
karácsonyi akcióját, a „10 000 gyermek
karácsonyát”, amely az „Operation
Christmas Child” néven futó nemzetközi mozgalom ötlete alapján született. A
mozgalom alapgondolata szerint gyermekek vagy egész családok készítenek
ajándékot rászoruló gyermekeknek Az
ajándékok csomagolására szolgáló, színes csomagolópapírba öltöztetett cipõsdobozok, ma már nem csak sok millió
nehéz sorsú gyermek örömét, hanem a
szeretet és együttérzés jelképét jelentik
szerte a világon. A szervezõk nem titkolt vágya az sem, hogy a „10 000 gyermek karácsonyá”-nak cipõsdoboz ajándékai – sok kisgyermek örömén túl – a
tolerancia és szeretet jelképévé váljanak
Magyarországon is!
Az elõzményekrõl talán kevesen tudják, hogy személyes cipõsdoboz ajándékaikat, jónéhány évvel ezelõtt, az Amerikai Egyesült Államok akkori elnöke Bill
Clinton és felesége Hillary Clinton futárral küldték el Magyarországra! Úgy gondoljuk, ezzel jó és követendõ példát adtak
mindannyiunknak arról, hogy a szeretet
nézetek és országhatárok fölött álló erõ, s
rendelkezik azzal a hatalommal, amely
az ellentéteket elsimítja, és a szomorú arcokat mosolygóssá szelídíti.

eredményes volt a cipősdoboz akció

E gondolat jegyében a Humán Igazgatóság közleményben fordult az erõmû területén dolgozó munkatársakhoz, hogy –
lehetõségeikhez mérten – támogassák a
jótékonysági felhívást, és minél többen
csatlakozzanak a rászoruló, nehéz sorsú
gyermekek megajándékozásával, egy jó
és nemes ügyhöz. Az akcióhoz történõ
csatlakozáshoz nem kellett mást tenni,
mint keresni egy jó állapotban lévõ, üres
cipõsdobozt, majd eldönteni, hogy hány
év körüli fiúnak vagy lánynak készüljön
az ajándék, ezután pedig megtölteni minden széppel-jóval. Lehetett ez higiéniai

termék, kifestõ, rajzkréta, színes ceruza,
filctott, édesség, kisebb ruhanemû, vagy
bármi egyéb, amelynek az ajándékot készítõ maga is örülne.
A gondosan elkészített, tetszetõsen,
mutatós színes csomagolópapírba becsomagolt ajándékdobozok már a közlemény
megjelenését követõ naptól, december 3tól szépen szaporodtak. Voltak olyan ajándékozó munkatársak, akik egyszerre több
csomaggal keresték fel a gyûjtõhelyet,
mert mint elmondták elkezdték összekészíteni az adományt és közben rájöttek,
hogy nem fér el egy dobozban mindaz,

amit szeretnének ajándékozni, ezért több
gyermek számára is örömet kívántak szerezni. Az adományozók nem csak PA Zrt.
munkavállalói voltak, hanem az Atomix
Kft., az ERBE, az MVMI Zrt. és az OVIT
munkatársai is készítettek ajándékcsomagokat. Az adományokat december 12ig lehetett a megadott gyûjtõhelyekre eljuttatni. A határidõig szép mennyiségû,
összesen 106 db csomag várakozott elszállításra, amelyet 73 munkatársunk állított össze.
Az elkészült és összegyûjtött cipõsdoboz ajándékokat a Baptista Szeretetszolgálat országos önkéntesi hálózatának
paksi képviselõin keresztül juttattuk el a
rászoruló gyermekekhez, még az ünnepek elõtt. A képviselõk tájékoztatása szerint Pakson összesen 160 db ajándékcsomag gyûlt össze, amelyet a szeretetszolgálat képviselõi ünnepi mûsor keretében
a következõ helyekre juttattak el: Szedresi Önkormányzat, Faddi Nevelõotthon,
Udvari óvoda.
Az országos akció december 22-én a
Duna Palotában nagyszabású rendezvény
keretén belül zárult, azzal az örömteli
eredménnyel, mely szerint a szervezõk
nem titkolt vágya, hogy tízezer gyermek
számára szerezzünk örömet megvalósulhatott, hiszen összesen 16 100 db ajándoboz került a rászoruló gyermekekhez.
Köszönjük azoknak a munkatársaknak, akik csatlakoztak a meghirdetett akcióhoz, és ajándékukkal hozzájárultak,
hogy még több mosolygós gyermekarc
volt a szeretet ünnepén!
László A. Zoltánné

Világítástechnikai évkönyv 2008-2009
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) szervezete, a Világítástechnikai Társaság (VTT) és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány szeptember 26-án, a Kutatók
Éjszakáján a szakma és az érdeklõdõ széles nagyközönség számára bemutatta a Világítástechnikai évkönyv 2008-2009 c. kiadványt. Az
ízléses kivitelû, színes fotókkal gazdagon illusztrált, több mint kétszáz
oldalas kiadvány az évkönyveik sorában immáron a hetedik. A színes
jelzõ egyaránt vonatkozik a külalakra és a belsõ tartalomra.
„Fény - Tér - Kép”: ez az évkönyv alcíme, és e hármas mottó jegyében sorakoznak benne a szakmai cikkek. A
Fény alcímmel jelzett rész a világítástechnika alapfogalmaival, a fénykeltés
eszközeivel, a fényforrásokkal, lámpatestekkel foglalkozik. A Tér címszó alatt

belsõ és külsõ téri világítási megoldások, követésre érdemes példák sokaságát találjuk, térben és idõben széles határok között. Szó esik az ókor világítástechnikai csodájától, az alexandriai világítótoronytól kezdve a belsõ téri enteriõrökön át Európa karácsonyi fénypompájáig sok érdekességrõl. A Kép
összefoglaló cím alatt a szürkületi látásról, a színtévesztés javításáról olvashatunk, de egy ritka optikai jelenség magyarázatáról vagy Van Gogh mûvészetérõl is találunk olvasnivalót.
Egy évkönyv nem lenne teljes, ha
nem adna képet kiadója, a Világítástechnikai Társaság munkájáról. A szakmai cikkek után következõ, és „VTT” alcímet viselõ rész hivatott ezt az igényt
kielégíteni. A VTT elnökének, Nagy János bevezetõje után a Közvilágítási Ankétok történetérõl és a VTT elmúlt két
évének eseményeirõl olvashatunk. A díjak, díjazottak felsorolása mellett megemlékezik az évkönyv a világítástechni-

ka közelmúltban elhunyt nagy egyéniségérõl, Debreczeni Gáborról. A könyv
utolsó lapjain a társaság támogató és
pártoló tagjait ismerhetjük meg, valamint azokat, akik nélkül nem jött volna
létre a kiadvány: a könyv kiadásának
anyagi feltételeit megteremtõ hirdetõ
cégeket és a cikkek szerzõit, fényképpel, szakmai tevékenységük rövid bemutatásával és elektronikus elérhetõségük megadásával együtt. A közel negyven szerzõ tevékenységének koordinálása, az évkönyv szerkesztésének sok
törõdést, gondot okozó munkája ezúttal
is Kosztolicz István nevéhez fûzõdik. A
háromezer példányban megjelent kiadványt a MEE és a VTT tagjai ajándékként, díjmentesen kaphatják meg. Az
évkönyvek személyesen vehetõk át a
VTT rendezvényein, a Világítás Házában (Budapest IV. Árpád út 67.).
Bõvebb információ: www.vilagitashaza.hu internetes honlapon.
Sipos László

Hasznos tanácsokat kapunk az Egészségközpontunkban
A Paksi Atomerõmû Zrt. vezetése által 2006. április 20-tól mûködtetett
Egészségközpont által olyan támogató környezet jött létre, amely hozzájárul a munkavállalói életminõség fejlesztéséhez. Az ott dolgozók
és a meghívott szakemberek tájékoztatást nyújtanak az érdeklõdõk számára a betegségek megelõzésének
módjáról, útmutatást adnak a helyes életmód kialakításához.
A hagyományokat követve november elején jól sikerültek az idei egészségfejlesztõ, egészségmegõrzõ Egészségnapok,
amelynek kapcsán a népszerû szûrõprogramok mellett többek között ezer almát
osztottak ki az étteremben. E gyümölcscsel igyekeztek felhívni a dolgozóink figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára, melynek alapja a megfelelõ menynyiségû zöldség- és gyümölcsfogyasztás.
Érdemes figyelemmel kísérni cégünk
intranetes hálózatát (Társasági Portálrendszer), megtudhatjuk, hogy több
hasznos programot szerveznek az Egészségközpont munkatársai. – Az idei

Egészségnapok-rendezvénysorozat fõ témája a mozgásszervi megbetegedések
megelõzése, illetve a már kialakult betegségek kezelése volt. A NUKLEO-MED
Kft. orvosainak, asszisztenseinek és a
személyzetfejlesztési csoport munkatársainak közremûködésével lebonyolított
egészségfelmérõ szûrések mellett dr. Palotás Kinga reumatológus szakorvos tartott elõadást a csontritkulásról, porckopásról és az ülõmunka ártalmairól. Az
elõadáson a doktornõ ismertette a porckopásos csontritkulásos betegségek kialakulásának okait, a betegségek diagnosztizálásának módját és a gyógyítási
lehetõségeket. Dr. Palotás Kinga az elõadásában érintette az ülõmunka ártalmait is, mindhárom téma kapcsán több alkalommal felhívta a hallgatóság figyelmét a mozgás fontosságára mind a megelõzés, mind a kialakuló vagy a már kialakult betegségekkel kapcsolatban. Ehhez kapcsolódva az elõadás második részében a részvevõk Balogh Anasztázia
gyógytornásztól megtudhatták, hogy miként lehet a fenti problémákat gyógytorna segítségével enyhíteni, sõt a szakember rövid ideig meg is mozgatta a közön-

séget. Az elõadást
végén a résztvevõk
az elõadás anyagából készített játékos
teszt kitöltésével
részt vehettek egy
ajándéksorsoláson,
ahol három értékes ajándékkosarat sorsoltunk ki - tájékoztatott László A. Zoltánné, a PA Zrt. személyzetfejlesztési csoportjának vezetõje.
– Az idei programsorozatunkhoz az
Atomix Kft. által üzemeltetett Erõmû Étterem is csatlakozott a november 4-én valamennyi ebédelõnek átadott almával. A
gyümölccsel hívtuk fel a munkavállalóink
figyelmét az egészséges táplálkozás fontosságára, amelynek az alapja a megfelelõ mennyiségû zöldség- és gyümölcsfogyasztás. Az almába szúrt zászló segítségével kívántuk felhívni a kollegák figyelmét az étteremben bevezetett, dietetikus
szakember által összeállított, kímélõ „B”
menü kínálatra is – tájékoztatta szerkesztõségünket Nyiratiné Fehér Edit.
Az idei Egészségnapok során lehetõséget biztosítottak alternatív szûrésekre, kezelésekre is, így a jelentkezõ munkatár-

sak részt vehettek íriszdiagnosztikai, hajgyógyászati szûréseken is. A dohányzásról leszokni vágyók egyszeri harmincperces biorezonanciás kezelés segítségével
szabadulhattak meg káros szenvedélyüktõl. A jelzett terápia kellõ motiváció esetén megszünteti a leszokni vágyók nikotin utáni vágyát. Az Egészségnapok szervezése során a szervezõk gondoltak arra
is, hogy a szolgáltatásokra várakozók tartalmasan tölthessék el a várakozás idejét.
Ezen idõ alatt egészségmegõrzõ szolgáltatással foglalkozó vállalkozók termékeinek
kóstolásával, illetve vásárlásával foglalhatták el magukat kollégáink. Lehetõség
volt egészségmegõrzõ könyvek vásárlására, és a folyosón elhelyezett játékos személyiségfejlesztõ tesztek kitöltésére is,
amelyeknek az eredményébõl a kitöltõk
megtudhatták, hogy milyen személyiségtípusba tartoznak.
– Tekintettel a négynapos rendezvény
népszerûségére, bízunk benne, hogy a jövõ évben is szervezhetünk hasonló egészségprogramot, amely hozzájárul a dolgozók egészségének megõrzéséhez, egészségfejlesztéséhez – nyilatkozott Borbély
Sándorné Kati.
Sipos László

Ünnepi konferencia az
egészségfejlesztés jegyében
Az Országos Egészségfejlesztési Intézet konferenciát szervezett megalakulásának ötvenedik évfordulója alkalmából „Az 50 éves OEFI és az egészségfejlesztés új kihívásai” címmel
2008. december 4-5-én a Magyar Tudományos Akadémián. A konferenciára az OEFI-vel való együttműködésünkre tekintettel részvénytársaságunk is meghívást kapott.
Az intézet fennállásának ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi
konferencián a visszaemlékezésekből
megtudhattuk, hogy a két világháború
után, az ötvenes évek centralizálási
időszakában újjáéledt a népegészségügy, amelynek köszönhetően állami
feladattá vált az egészségügyi felvilágosítás szervezése. Ez a tendencia hívta életre a mai Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) jogelődjét, az
Egészségügyi Felvilágosítási Központot, valamint annak területi hálózatát a
megyei KÖJÁL-ok egészségnevelési
csoportjait. Az azóta eltelt ötven évben
az intézet szemléleti kerete, szakmaimódszertani koncepciója, struktúrája,
szakembergárdája folyamatosan változott. A kezdeti időszakban a felvilágosító munka jellemezte az intézmény
tevékenységet. Ekkor jelentek meg a
különböző, egészséggel foglalkozó
plakátok, szóróanyagok. Később az
oktatás és egészségnevelés került a
fókuszba. Egyre több iskolában tartottak olyan osztályfőnöki vagy biológia
órát, amelynek témája az egészségnevelés volt pedagógusok, orvosok, védőnők közreműködésével.
Majd az utóbbi 3 évtizedben az intézet
esetében is végigkísérhető az a világszerte zajló és nyomon követhető fejlődési folyamat, amely a közegészségügyi és egészségügyi felvilágosítástól,
az egészségnevelésen, egészségvédelmen és egészségmegőrzésen át, az
egészségfejlesztésig terjed. Az egészségfejlesztés fogalmának, gondolatának elterjedésével új szemléletű megközelítés is érvényesül, hiszen nem a
betegséget, a beteg embert, hanem az
egészséget, az egészséges embert helyezi a középpontba. Az utóbbi években egyre inkább előtérbe került az
egészségfejlesztésen belül a munkahelyi egészségfejlesztés. A munkahelyi
egészségfejlesztés azért is érdemel kiemelt figyelmet, mert a munkahely,
ahol – ideális esetben – napunk egyharmadát töltjük, meghatározó tényező egészségi állapotunk szempontjából. Igen fontos, hogy a mindennapi
életünk színterein, így a munkahelyeken is megvalósuljon az egészséget támogató gyakorlat, hatékonyan érvényesüljenek az egészségfejlesztés, betegségmegelőzés módszerei. Munkáltatói oldalról az egészségbarát munkahely kialakítása, fenntartása összességében hatékonyabb csapatot, nagyobb termelékenységet, kevesebb hiányzást, kedvező munkatársi kapcsolatokat, a munkahelyi morál javulását
eredményezheti. A munkahelyek a kötelező munkaegészségügyi, munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi
intézkedések megvalósításán túl az ott
dolgozók egészségét, mint kulcsfontosságú értéket és annak megőrzését
és fejlesztését is kell, hogy szolgálják.
A Paksi Atomerőmű Zrt. évek óta jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy egészségmegőrzési és
egészségfejlesztési tevékenységén keresztül megnyilvánuló intézkedéseivel
olyan környezet, lehetőségeket biztosítson a munkatársak számára, amely
hozzájárul a munkavállalók és családtagjaik életminőség-fejlesztéséhez, a
testi és lelki betegségek megelőzéséhez, a helyes életmód kialakításához
és fenntartásához.
László A. Zoltánné
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Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
Melyek azok a juttatások, amelyeket
igénybe tudsz venni?

Az év utolsó hónapjában Lovas
László nyugdíjas kollégánkat látogattam meg paksi otthonában. Laci
feleségével, két leánygyermekével és
három unokájával lakik egy több
mint 100 m2-es alapterületû, negyedik emeleti + tetõteres lakásban. A
tetõtér a gyermekek birodalma. A
lakás ünnepi „öltözetet” kapott a
karácsonyi díszekkel, amely beszélgetésünkhöz is megadta az alaphangulatot.

Évzáró
kuratóriumi
ülés
A hazai nukleáris létesítmények környezetében – Paks,
Kalocsa, Bátaapáti, Boda és
Püspökszilágy körzetében –
mûködõ Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány ötödik,
utolsó ülését december 15-én
tartotta Faddon.
A faddi összejövetelen a kuratórium értékelte a 2008. évi mûködés
eredményeit. Dr. Kocsis István, a
kuratórium elnöke tájékoztatott arról, hogy ebben az évben az alapítványhoz 147 pályázat érkezett,
amelybõl 98 részesült támogatásban. Az igényelt támogatás összege
meghaladta a 991 millió forintot. A
kuratórium több mint 495 millió forint odaítélésérõl döntött, amely a
térségekben közvetetten több mint
7,5 Mrd Ft értékû fejlesztést generált. A támogatott pályázatok elsõsorban – az elõzetesen felállított prioritásoknak megfelelõen – munkahelyteremtésre, gazdaságfejlesztésre, területi kohéziót elõsegítõ programokra, településszépítésre, valamint a helyi turisztikai vonzerõk
fejlesztésére irányultak. Az alapítvány segítségével 105 új munkahely létesítésére nyílott lehetõség.
Az alapítvány az európai uniós forrásokból magyar társfinanszírozás
mellett támogatott operatív programok pályázatainak elõkészítését, illetve a pályázatokban való részvételt is kiemelten segítette.
Az alapítvány folyamatosan keresi annak lehetõségét, hogy az
érintett térségeknek minél több támogatást tudjon nyújtani. Ennek
érdekében további források bevonására törekszik, azaz nemcsak pályáztat, hanem maga is pályázik.
„Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány
által érintett települések területén”
címmel pályázatot nyújtott be az
Európai Gazdasági Térség (EGT) és
Norvég Finanszírozási Mechanizmusokhoz. Az alapítvány által igényelt támogatás összege 2 millió
euró. A pályázatot az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Irányító Hatósága támogatásra
méltónak ítélte.
A projekt sikeres megkezdéséhez
és megvalósításához alapos elõkészítõ tevékenység és közbeszerzési eljárások lefolytatása vált szükségessé.
A közbeszerzési eljárásokat lezáró
kuratóriumi döntés értelmében a támogatás közvetítõi projektmenedzsment szakértõi feladatokat a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt., a
marketing, arculattervezési szakértõi feladatokat pedig a Noguchi & Peters Közép-Európai Kommunikációs
Kft. látja el.
A projekt keretében kiírandó pályázati dokumentációt az alapítvány
elkészítette, jóváhagyásra benyújtotta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. Az ügynökség jóváhagyását követõen kerülhet majd sor a pályázati
felhívás kihirdetésére.
Az alapítványhoz kapcsolódó információk megtalálhatóak a
www.dmta.hu címû honlapon.

Az atomerõmû által nyújtott minden
juttatásnak, kedvezménynek a családunk esetében fokozott jelentõsége van.
A karácsonyi ünnepeket minden évben
Balatonfüreden szoktuk eltölteni. Az
idén a karácsonyt közvetlenül megelõzõ
héten tudtunk elmenni a Rekö-be, de így
is nagyon jól éreztük magunkat. Amíg
korábban az üdülési költségünk 100 ezer forintos nagyságrendû volt, az idén 7
fõre mindössze ennek egytizedét fizettük. Jelentõs anyagi segítség a kedvezményes áramvásárlás, mivel a lakásunkat hõtárolós kályhákkal fûtjük. Étkezési hozzájárulásra nem vagyok jogosult,
azonban a PA Zrt. Humán Alapítványától
rendszeresen részesülök szociális alapú
segélyben.

Mikor kerültél felvételre a társasághoz és milyen munkakörbe?
1977-tõl a 22. sz. Állami Építõipari Vállalatnál dolgoztam, ahol többek között az
atomerõmû gépészeti elõkészítésén dolgoztunk, többnyire lakatos és villanyszerelési munkákat végeztük. A munkatársakkal történõ beszélgetés után döntöttem úgy, hogy jelentkezek a PAV-hoz felvételre. A karbantartási igazgatóság gyártó osztályára 1982. május 28-án nyertem
felvételt darukarbantartó lakatosként.
Már erõmûvesként szereztem meg a gépszerelõ karbantartó géplakatos szakképzettséget.

Mi volt a munkaköri feladatod, milyen munkahelyi eseményre emlékszel vissza szívesen?
Hozzánk tartozott az atomerõmûben
mûködõ összes daru karbantartása, javítása, a daruk üzemképességének biztosítása. Ezek különbözõ méretû és teherbírású daruk voltak, láncosemelõk, kikötõi
daruk, a gépházi 125 tonnás és a reaktorcsarnoki 250 tonnás daruk. Mi végeztük
el a kötélcsere utáni és az új daruk teherpróbázását is. Emlékezetes számomra,
amikor 1982-ben elõször teherpróbáztunk egy reaktorcsarnoki darut. Korábban nem is láttunk ehhez hasonló méretû emelõberendezést. Szívszorító érzés
volt, amikor a betontömbökkel megrakott
daru a 300 tonnányi terhet megemelte és
megtartotta, közben mûszerekkel mérték
a daru behajlását.

Mikor lettél nyugdíjas?
20 éves részvénytársasági munkavi-

Hogyan értékeled a nyugdíjasok részére biztosított juttatásokat?

szony után, korengedménnyel, 2002-ben
vonultam nyugállományba, akkor 54 éves
voltam.

Hogyan telnek napjaid, mivel foglalkozol?
Amióta nyugdíjas vagyok, egy napon sem múlt el unalommal. Egy nagy
létszámú családban mindig van tennivaló. 11 éve neveljük saját gyermekeink mellett három unokánkat, akik közül egy középiskolába és kettõ még általános iskolába jár. Szeretek barkácsolni, a lakáson belül a felújítási
munkákat is magam végzem. A horgászás az egyik hobbim, azonban az idén
más fontosabb feladataink voltak. Idõsebbik lányunk lakását újítottuk fel, õ
a jövõ évben megy férjhez. Van egyéb
elfoglaltságom is, a Paksi Nagycsaládosok Egyesületének vezetõségi tagja
vagyok. Gyakran szervezünk közös
programokat, kirándulásokat, az öszszejöveteleken pedig szívesen vállalom
a fõzést. Szeretem a tágabb környezetemet is rendben tartani, részt veszek
faültetésben, a fák gondozásában és

minden közérzetet javító környezetvédelmi tevékenységben.

Tartod-e a kapcsolatot a régi kollégákkal?
Idõnként bemegyek az erõmûbe, ahol
találkozom a kollégákkal. A lépcsõházunkban lakók közül is többen dolgoznak az erõmûben, velük mindennap találkozom és beszélgetünk. Jó kollektívában dolgoztam, a munkatársakkal és
családtagjaikkal együtt jártunk kirándulni. A szaunában is tartottunk összejöveteleket, amelyek nagyon jó hangulatban teltek.

Mit szeretnél üzenni az olvasóknak?
Hogyan szerzel tudomást a PA Zrt. által a nyugdíjasok számára kínált juttatási lehetõségekrõl?
Az erõmûves szomszédokkal gyakran
beszélgetek, így mindennap valami új információhoz jutok. Az Atomerõmû címû
újság mellékletei kifejezetten nekünk,
nyugdíjasoknak szóló tájékoztatókat tartalmaznak, ezekbõl is értesülök a juttatásokról, lehetõségekrõl.

Mit tehetünk a mindennapi stresszeink
oldása, kezelése érdekében?
Étrendünk is befolyásolja szellemi
teljesítõképességünket, kedélyállapotunkat. Jó közérzetünkben az
egészséges táplálkozásunknak is
nagy szerepe van.
Számos étel és ital tartalmaz stresszkeltõ anyagokat, míg mások fokozzák
stressztûrõ képességünket. De attól is
feszültek, ingerlékenyek lehetünk, ha
munka közben nem jut idõnk ebédelni.
Néhány vitamin jelentõs szerepet tölt
be lelki egyensúlyunk biztosításában,
stressztûrõ képességünk fokozásában.
Hiányuk esetén számos negatív hatással kell szembenéznünk. Fokozhatjuk
stressztûrõ képességünket gyógynövényekkel, illóolajokkal is.
A helytelen tartás, amit az íróasztal és
a számítógép billentyûzete fölötti tartós
görnyedés okoz, gyakran nemcsak
izomgörcshöz, fájdalomhoz, hanem a
stressz fokozódásához is vezet. A maszszázs a fizikai fájdalom és az izomfeszülés egyik leghatásosabb ellenszere,
egyúttal oldja a stresszt is. Megtanulhatunk egy olyan 5-10 perces önmasszázst
is, amit akár munka közben is alkalmazhatunk. De mindenképpen nyújtózzunk
minél gyakrabban, és az ajtókeret segítségével nyújtsuk meg fáradt hátizmainkat is. Mindennapi környezetünk nagymértékben befolyásolja hangulatunkat.
Otthonunkat lehetõség szerint úgy kell
berendeznünk, hogy lehetõvé tegye a pihenést, kikapcsolódást, feltöltõdést. Néhány apró fortéllyal a leglehangolóbb
irodát is vonzóbbá, vidámabbá varázsolhatjuk. A zaj jelentõsen fokozza a feszültséget. A fény is jelentõsen befolyá-

solja közérzetünket. A szobanövények a
lakásban és az irodában is meghittséget,
otthonosságot sugároznak, ezen kívül
egészségesek is, mivel növelik a levegõ
páratartalmát. Sokak számára rendkívül pihentetõ, megnyugtató egy szép akvárium látványa.
Mozogjunk, sportoljunk minél többet! A testi, fizikai megterhelés jó mederbe tereli, és ezzel semlegesíti a
szervezet stresszre adott válaszreakcióit. Ezzel csökkenti a stressz okozta
ártalmakat, és növeli a stressztûrõ képességet. Olyan sportot válasszunk,
ami örömet szerez! Ha a mozgás, a
sport nem más, mint egy újabb kínos
kötelesség, feladat, nyûg, „púp a hátunkon” – akkor semmit sem ér. Legfeljebb azt érjük el, hogy roppant
edzetten kapjuk meg – esetleg éppen
futás közben – az infarktust.
A különbözõ testgyakorlások között különleges helyet foglal el a jóga. A jóga erõsíti és rugalmasabbá teszi a testet, ellazítja, megnyugtatja a lelket, fokozza a szellemi tudatosságot és koncentrálóképességet.
A megfelelõ tervezés, szervezés hiánya, az állandó idõzavar elsõ helyen áll
a munkavégzéssel kapcsolatos stressz
okai között. Ha úgy érezzük, hogy öszszecsapnak fejünk felett a hullámok, tegyünk fel magunknak néhány kérdést:
Tényleg nekem kell mindezt elvégeznem? Mire mondhatnék nemet? Miért
nem merek nemet mondani? Valóban
nem bízhatnám másra? Kire bízhatnám?
Sokan egészen kiváló képességekkel rendelkezünk, amikkel nagymértékben fokozni tudjuk a minket érõ
stresszt. A legtöbben egészen rendkí-

Az erõmû nyugdíjasai az elõzõ idõszakokhoz képest jelentõs számú és értékû juttatásban részesülnek, ami úgy
gondolom, nem lenne kötelezõ a cég
számára. Ez egy nagyon szép gesztus a
társaság részérõl. Úgy gondolom, hogy
ez a gondoskodás minden nyugdíjasnak jólesik, legyen nagycsaládos vagy
egyedülálló. El kell mondanom, hogy
az erõmûnek és az erõmû vezetésének
aktív munkavállalóként is nagyon sokat köszönhettem. Amikor a három
unoka hozzánk került, jelentõs támogatást kaptam, ami anyagilag megkönnyítette, hogy a váratlanul ért nagy feladattal megbirkózzunk. Az anyagiakon
túl ez nekem erkölcsi megbecsülést is
jelentett.

vüli stratégiákkal jó alaposan fel tudjuk idegesíteni magunkat. Ehelyett inkább tanuljunk meg egy igen egyszerû légzéskontroll-gyakorlatot! Néhány
egyszerû gyakorlat csodákat tehet: szorongásunk, indulatunk oly mértékben
csökken, hogy képesek leszünk objektíven, szinte kívülrõl szemlélni az eseményeket.
Ha már elfelejtettünk volna, tanuljunk
meg tehát újra örülni, nevetni, kikapcsolódni. Szánjunk rá idõt: fedezzük fel, mi
jelent igazi örömöt számunkra. Ne becsüljük le a szórakozás, a kikapcsolódás értékét. Mindennapi gondjaink, bajaink közepette használjuk humorérzékünket, próbáljuk meg a történteket humoros oldaláról nézni.
Megtanulhatunk relaxálni. A relaxáció
nem kizárólag izomlazítást jelent, hanem
teljes idegi és lelki ellazítást is. A különféle relaxációs módszerek kiválóan alkalmasak a feszültség, a szorongás kóros köreinek áttörésére.
Végül részt vehetünk stresszoldó,
stresszkezelõ tréningeken. Ezeken megtanulhatjuk az elõzõket, és fokozhatjuk
megküzdõ képességünket. A stresszel való hatékony megküzdés tehát nem egyszerûen segít a stressz káros hatásainak
elkerülésében, hanem hozzájárul a személyiség fejlõdéséhez, növekedéséhez.
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

Minden nyugdíjas társamnak és nyugdíjba készülõ munkavállalónak üzenem,
hogy maradjanak a hétköznapokban aktívak, ne „hagyják el” magukat. Én 56
éves koromban szereztem meg a gépjármûvezetõi jogosítványt, akkor tudtunk
ugyanis venni egy autót. Mindenképpen
keressenek olyan elfoglaltságot, ami kedvükre való, javítja a mindennapok hangulatát.
Kzné

Kapócs László
(1955-2008)
2008. december 11-én a
szekszárdi kórházban
elhunyt Kapócs László,
az Országos Atomenergia-hivatal fõosztályvezetõ-helyettese, a paksi
kirendeltség vezetõje.
Gyors lefolyású, súlyos
betegségben szenvedett.
Szekszárdon született 1955. március 27-én.
Az általános iskola után Komlón kémia szakos gimnáziumba járt. 1979-ben a szegedi József Attila Tudományegyetem természettudományi karán okleveles vegyész, 1997-ben pedig a budapesti Mûszaki Egyetemen reaktortechnikai szakmérnöki diplomát szerzett.
1981-tõl az Erõmû-beruházási Vállalat, majd
1985-tõl a Paksi Atomerõmû Vállalat munkatársa volt. Az Országos Atomenergia-hivatalban 1991-tõl nukleáris biztonsági felügyelõként dolgozott. Vezetõi által elismert tudása,
szakmai tapasztalata, szervezési és vezetési
képességei alapján rövid idõn belül a paksi kirendeltség vezetõje lett. Az OAH és a PA Zrt.
vezetõi és munkatársai Kapócs Lászlót emberileg és szakmailag is kivételes képességûnek
ismerték. Munkája során mindig a megegyezésre törekedett. Szinte együtt élt az erõmûvel,
naponta frissítette tudását a rendszerek területén, emellett a hatósági eljárásokban is naprakész volt. A hivatalon belül és a részvénytársaság szervezeteivel a munkahelyi és baráti
kapcsolatait példaértékûen ápolta. A nehéz
helyzetekben mindig próbált úrrá lenni a
problémákon, kereste a kompromisszumot és
kész volt másokért áldozatot is hozni.
Szekszárdon élt, egy gyermeket nevelt, akivel
szívesen töltötte együtt a szabadidejét.
Kollégánkat 2008. december 18-án, a szekszárdi alsóvárosi temetõben helyezték örök
nyugalomra.
A szertartáson vettek Tõle búcsút családtagjai, a barátok, ismerõsök, munkatársak.
Kapócs László emlékét õrizve gyászolja az Országos Atomenergia-hivatal és a Paksi Atomerõmû Zrt. kollektívája.
Nyugodjék békében.
Kzné
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Eredményes
évet zár
az RHK Kft.

Jó kis csapat!
A Paksi Atomerõmû Zrt. és Paks Város Önkormányzata támogatása révén a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság Neutron Bevetési Osztály
versenyzõi immáron nyolcadik alkalommal vettek részt az USA-ban rendezett 2008. évi kommandós világbajnokságon. Az atomerõmû védelmében is tevékenyen résztvevõ fiúk
a legjobb külföldi csapatként szerepeltek Orlandóban, túszmentésben
ezüst-, akadálypályán bronzérmet
szereztek.

Város Önkormányzata részérõl Szinger
Ferenc képviselõ.
„Mint az eredmények is bizonyítják,
az atomerõmû õrzésvédelme jó kezekben
van akkor, amikor
ilyen tehetséges fiatalok gondoskodnak
róla” – fogalmazott az
eredmények méltatásakor Kovács József,
társaságunk vezérigazgatója, egyben
bíztatta a fiúkat,
hogy a következõ versenyre is nevezzenek, az erõmû támogatásában bízhatnak. A már említett tájékoztatón a csapat tagjai egyenként számoltak be teljesítményükrõl, nem hallgatva el hibáikat sem. Ez az önkritikus
magatartás alapja a jó csapatmunkának.
Hallgatva a versenyzõk beszámolóit, önkéntelenül a pekingi olimpiai teljesítményünkre gondolhatunk, ahol a nem várt
teljesítményért mindenkit hibáztattak,
csak magát a sportolót nem. Kommandósaink teljesítményét még azon tény is nö-

veli, hogy a csapatban sok volt az újonc.
Biztosak lehetünk
benne, hogy 2009ben még eredményesebbek lesznek, persze csak akkor, ha sikerül a csapatot
együtt tartani. Miért
jó az az atomerõmûben dolgozóknak valamint a Pakson és
környékén élõknek,
hogy ilyen kiváló
versenyzõk a fiúk? A
válaszra Végh Csabát, Rendészeti Osztályunk Fegyveres
Biztonsági Õrség parancsnokát, (aki 2004. július 31-ig a Neutron Bevetési Osztály helyettes vezetõje volt) kértem fel: – Az osztály állománya egy rendõri alakulat, a rájuk vonatkozó jogszabályban megfogalmazott jogosultságokkal együtt. Az erõmû élõerõs õrzésének õk egy részét képezik,
de a társszervekkel közösen végzett tevékenység során, a biztonságos és eredményes õrzéshez szükséges jogszabályi
háttér teljes mértékben biztosítva van.

FINE ünnepi vacsora
10 éves születésnapját ülte tavaly év végén a Fiatalok a
Nukleáris Energetikáért.
Az immár hagyománynak számító rendezvényen, a Fiatalok a Nukleáris Energetikáért évzáró vacsoráján, 2008 november 28-án kerek évfordulót ünnepelt a FINE.
Tíz éve, hogy 28 fiatal megalakította a Magyar Nukleáris Társaság
(MNT) ifjúsági szakcsoportját. A
szakcsoport már az elsõ évét is
igen aktívan töltötte, ismeretterjesztõ tevékenységét a kezdetektõl komolyan vette. Ennek keretében paksi tagjai Björn Whalström:
A mag és az alma héja címû, atomenergiával foglalkozó könyvét lefordították és segítették ennek
megjelenését. Részt vettek a Pepsi-sziget fesztiválon az azóta jól bejáratott Nukleáris sátorral valamint egy energetikai témájú vitafórumon is szerepeltek a civil
színpadon.
A vacsorán az alapító tagok közül a korábbi FINE elnök Pázmándi Tamás és a korábbi alelnök Petõfi Gábor beszélt a szervezet
múltjáról és jövõjérõl. Petõfi Gábor jelenleg az OAH NBI munkatársa tartott egy érdekes beszámolót az alapítás körülményeirõl, a

kezdeti motivációkról. Pázmándi
Tamás aki jelenleg az MNT elnöke a visszaemlékezést az elsõ szigetes részvétel történetével egészítette ki. A kis visszatekintés
után a szakcsoport jövõjével kapcsolatban hangsúlyozta a fiatalabb generációk belépésének fontosságát a magyar nukleáris kutatás és ipar területére. Mint kiemelte ez a kérdés a Paksi Atomerõmû
éppen zajló élettartam hosszabbítása és egy lehetséges jövõbeni új
atomerõmû építése irányába tett
lépések fényében különös jelentõséget kaphat.

Az ünnepi megszólalások
után az év értékelésével és az év
során sok segítséget nyújtók támogatásának megköszönésével
fejeztük be a hivatalos programot. Ezután az este jó hangulatú vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult.
Ebben a cikkben is szeretnénk
megragadni az alkalmat arra,
hogy megköszönjük az elmúlt tíz
év támogatóinak, segítõinek és
persze tagjainknak azok munkáját és a szakcsoportot segítõ tevékenységét.
Kósa Péter, A FINE elnöke

Mozgalmas éve volt az idén tízéves fennállását ünneplõ RHK-nek. A leglátványosabb esemény kétségkívül a Bátaapátiban épülõ Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszíni létesítményének
megnyitása volt, ahol átmenetileg a
technológiai épületben helyezik el a
paksi atomerõmûben keletkezett kis- és
közepes aktivitású radioaktív hulladékokat. December elejéig egyébként már
16 hordónyi hulladék érkezett ide az
erõmûbõl – jelezte Hegyháti József. A tároló elsõ két felszín alatti, végleges elhelyezésre alkalmas kamrája 2010. után
készül el. Ezzel párhuzamosan zavartalanul üzemelt a paksi Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolója, ahol az atomerõmû
elhasznált fûtõelemeinek ideiglenes tárolását biztosítják. A reaktorok szomszédságában található létesítményben
ötven évig „pihentetik” a kazettákat. A
több modulból álló épületben jelenleg
5587 kazetta van, ám az igények növekedése miatt az elkövetkezõ három évben további bõvítés kezdõdik, s 2011-ig
négy újabb kamra épül meg. Az RHK
másik projektje a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezését segíti elõ. A
Nyugat-Mecsekben már megtalálták a
kutatók azt a kõzetet, amely alkalmas a
további vizsgálatokra, és majdan akár a
tároló befogadására is. Habár ez a kutatás a társaság egyéb prioritásai miatt
néhány éve lelassult, a szakembereknek továbbra is meggyõzõdése, hogy
Magyarországnak szüksége van egy
nagy aktivitású végleges tárolóra. Mivel itt az atomerõmû elhasznált fûtõelemeinek befogadása a cél, kizárólag mély
geológiai létesítmény jöhet szóba. A térségben az elkövetkezõ években felgyorsuló felszíni munkálatokra, majd ezt követõen egy földalatti kutatólaboratórium létesítésére lehet számítani.
Hegyháti József szerint a hazai radioaktívhulladék-tárolás fontos helyszíne a Pest megyei Püspökszilágyon
található Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló is, amely több mint 30
éve mûködik. Az itt elhelyezett kis és
közepes aktivitású nem atomerõmûvi
eredetû hulladékok részére további
szabad térfogatot kell biztosítani, ezért
ennek lebonyolítására már tavaly áprilisban egy demonstrációs programot
kezdett az RHK.
Mayer György

A fiúk, a rendõri ismereteken felül, speciális képzettséggel is rendelkeznek.
Mentálisan, fizikailag és pszichikailag
is alkalmasak arra, hogy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén szakszerûen intézkedjenek. Ahhoz, hogy streszszes állapotban is megfelelõen teljesítsenek, rengeteg gyakorlás szükséges. Fontos, hogy a megmérettetés életszerû szituációkban és annak megfelelõ környezeti hatásaival együtt történjen. A soksok gyakorlás a másodlagos reflex kifejlesztését, a szimuláció a felfokozott lelkiállapotban történõ helyes döntés meghozatalát segíti elõ. A versenyek, melyek közül az Orlandóban rendezett világbajnokság a legnagyobb, kiválóan alkalmasak arra, hogy objektíven mérje a
versenyzõk, így a Neutron Beavatkozó
Osztályt képviselõ munkatársak felkészültségét. Napi kapcsolatban állok a
kollégákkal, így a tudásukkal kapcsolatosan aggályom nincs. A szakmai versenyek eredményeinek nyilvánosságra
hozatala azért is fontos, hogy tudatosuljon a szûkebb, tágabb környezetben,
hogy milyen képzettségû és felkészültségû rendõri erõ támogatja nap mint nap
Tolna megye, Paks város, és a paksi atomerõmû biztonságát.
Sipos László

Revízió alá kell vonni
Flamanville beszállítóit
Az Areva céget felszólították,
hogy mielõbb vizsgálja felül
beszállítóinak tevékenységét,
mivel a nyomástartó rendszer
egyik fontos elemérõl kiderült,
hogy nem vetették alá megfelelõ ellenõrzésnek. A kérdéses
elemek a térfogatkompenzátor
maga és annak összetevõi, így
a reaktor hûtõkörének igen
fontos részei. Mint tudjuk, a
berendezésnek igen jelentõs
szerepe van mind a normál
üzemeltetés, mind a reaktor
biztonsága terén.
A kifogásolt elemeket az
olasz Societa delle Fucine cég
készítette, és kizárólagos felelõssége van a minõség tekintetében. A Francia Nukleáris
Biztonsági Hatóság által elvégzett rutinvizsgálat egy rést talált a minõségi szabályozás területén. A Societa delle Fucine
által használt készülék nem
felelt meg a vizsgálati elõírásoknak – nyilatkozta a hatóság. Hozzátették még, hogy a
jelenség az alvállalkozó minõségügyi hiányosságait mutatja. A nem-megfelelõséget az
Areva cégnek kellett volna „kiszúrnia” a hatóság szerint. Így

most a cégnek szigorúbb minõségellenõrzési rendszert
kell bevezetnie, hogy biztosítsa a megfelelõ és hatékony
végellenõrzést az egész alvállalkozói láncon.
A nukleáris hatóság nem állította azt, hogy bármi problémát talált volna az alkatrészeknél. Azonban felszólította
az Areva céget, hogy két hónapon belül bizonyítsa be a komponensek megfelelõségét a jelenlegi elõírásoknak. Az Areva építi a telephelyen az EdF
megbízásából az 1650 MW teljesítményû EPR reaktort. Ismert, hogy ez a második ilyen
blokk a kontinensen, az elsõ a
Finnországban épülõ Olkiluoto-3 egység. Ez a program is
szenved a szállítási és minõségügyi problémáktól, amik
legalább két évvel késleltetik a
blokk indítását. Az Areva
fenntartja, hogy ezek a problémák elõre láthatóak voltak,
mivel a nukleáris komponenseket gyártó szektort szinte újra kell építeni a korábbi kevés
számú megrendelés miatt.
Forrás:world nuclear news
Varga József

Fotó: Honti G.

December 1-5. között kemény megpróbáltatásban volt részük a különlegesen kiképzett rendõri egységeknek Orlandoban, ahol hatvan egység állt rajthoz. A
Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság Neutron Bevetési Osztály kiválóan felkészített
rendõrei közül 2008-ban Szász Sándor r.
hadnagyot, Felhõsi László r. hadnagyot,
Járai Antal r. törzszászlóst, Keresztély
György r. zászlóst, Nagy Csaba r. zászlóst,
Dömötör István r. törzsõrmestert, Major
István r. törzsõrmestert és Benkõ Péter r.
fõtörzsõrmestert neveztük be a kommandósok 26. SWAT Round-up világversenyére. – tájékoztatott Kiss Attila r. õrnagy, a
Neutron Bevetési Osztály vezetõje.
A feladatok nemcsak erõnlétüket tették próbára, hanem a jó helyzetfelismerésre, gyors reakciókra is szükség volt, s
szinte minden versenyszámban kiemelt
szerep jutott a mesterlövészeknek. A különbözõ feladatokból álló versenyszámokból legjobban az elsõ napon rendezett
túszmentés sikerült, itt ezüstérmet szereztek a paksi fiúk. A második, harmadik
és negyedik napon is gyûjtögették a végsõ elszámoláshoz nélkülözhetetlen pontokat. Az utolsó napon az akadálypályán,
ahol korábban már négy arany-, egy
ezüst- és egy bronzérmet szereztek , most
is harmadikként értek célba, így egy
bronzzal gyarapították éremgyûjteményüket. A 2008. évi versenyen küzdött
hatvan csapat közül összetettben elért elõkelõ 12. helyezés mellett azt is fontos kiemelnünk, hogy a paksi csapat volt a legeredményesebb külföldi egység a Kommandós Világbajnokságon, annak ellenére, hogy rutinosnak számító csapattagok
mellett többségében újoncokkal állt rajthoz. A fiúkat itthon is méltó elismerés
várta. A december 14-i sajtótájékoztatón
a paksi versenyzõk eredményeit méltatta
dr. Soczó László Tolna megyei rendõr-fõkapitány, Kovács József, a Paksi Atomerõmû Zrt, vezérigazgatója valamint a Paks

A radioaktív hulladék-elhelyezéssel kapcsolatos eredmények idén
nagyon látványosak voltak, köszönhetõen a Tolna megyei Bátaapátiban októberben átadott Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolónak
– mondta december 10-i évértékelõ
sajtótájékoztatóján Hegyháti József, a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Közhasznú (RHK) Kft. ügyvezetõ igazgatója. A cég idén mintegy 14 milliárd forintból gazdálkodott, jövõre 11 milliárdot terveznek felhasználni, melyet a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból
finanszíroznak.
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2008. évi Dél-dunántúli Minõségi Díjasok
A 2008. évi Dél-dunántúli Minõségi Díjak átadására 2008. december 11-én a Pécsi Kereskedelmi Központban került sor.
A Dél-dunántúli Minõségi Díj Modell szerint a társasági, illetve intézményi vezetés az érdekelt felek elégedettségét a folyamatok hatékony menedzselésével éri
el. Az adottságok értékelésekor azt keresik, hogy a pályázó hogyan érte el az eredményeit, az eredmények
értékelésekor azt vizsgálják, mit ért el a szervezet. A
modellben a legmagasabb értékû a vevõi elégedettség.
Az önértékelés segít azonosítani az erõs és a gyenge
pontokat, segít kijelölni a fejlesztendõ területeket is. A
pályázók, az értékelõk visszajelzései alapján objektív
képet kapnak a fejlõdés lehetõségeirõl.
A rendszeres önértékelés motivál a folyamatos fejlesztésre, elõsegíti a minõségirányítási alapelvek ismertségét és a módszerek alkalmazását. A Dél-dunántúli Minõségi Díj, a Nemzeti Minõségi Díj kritériumrendszerén alapul, így nemcsak a regionális, hanem a
magyarországi minõségszinttel is összemérhetik magukat a pályázók.
Az idei pécsi díjátadó, dr. Kéri István, a Dél-dunántúli
Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége elnökének köszöntõjével vette kezdetét. Ezt követõen Szõdi Sándor, a
Minõségfejlesztési Központ igazgatójának elõadására került sor, aki méltatta a pályázókat, és kiemelte a régióban mûködõ szervezet országosan kiemelkedõ munkáját. A Nemzeti Minõségi Díj felé vezetõ út fontos mérföldkövének tekintve az eredményt, köszöntötte mindazokat,
akiket a regionális díj nyerteseiként üdvözölhetünk. Kiemelte: az önértékelés a folyamatos fejlõdés fontos alapeleme, így minden pályázó gyõztesnek számít, aki elindult ezen az úton. Dr. Millisits Endre, a Magyar Szabadalmi Hivatal Nemzetközi Védjegy Osztály vezetõje elõadásában kifejtette, hogy a Dél-dunántúli Minõségi Díj
védjegy logó mögött a valódi minõséget a szervezetben
rejlõ erõ, értékét az eljárásban rejlõ minõségi munka adja, a díjat elnyerõ vállalkozások, a szervezetek büszkén
viselhetik a kiválóságot szimbolizáló jelet.
A Dél-dunántúli Minõségi Díjat 2008. évben a nagyvállalati kategóriában a siófoki Balatoni Hajózási Zrt.,
a közepes méretû vállalkozások kategóriában a komlói Lakics Gépgyártó Kft., a kisméretû vállalkozás kategóriában a pécsi C.C. Soft Informatikai Kft., a
mikroméretû vállalkozás kategóriában a pécsi RG-NET
Kft. nyerte el.
A közszolgáltatási, közigazgatási és oktatási területen a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ érdemelte ki a minõségi díjat. Pakson immáron hét esztendeje készítenek kérdõíves felmérést az igények és
az elégedettség feltérképezése érdekében, ezen eredményének alapján tervezik
a munkát. Király Gabriella
igazgató kiemelte: partnerközpontú és minõségi szolgáltatást végeznek Pakson
és a térség településein,
így nevelési tanácsadó, tanulási képességet vizsgáló
bizottság, pedagógiai szakszolgálat és gyógypedagógiai módszertani intézmény is mûködik náluk.
Sipos László

Egy igazi infóval szolgálhatok. Az
Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium (ESZI) mindig híres
volt a magas szintû informatika
oktatásáról. A diákok nem régóta
még többet tanulhatnak a számítógép használatáról szakkör keretében. Zsidi Károly vezetetésével
indult el ez a számos lehetõséget
tartalmazó, kreativitást növelõ
foglalkozás.
Károly, hogyan jött létre a számítógépes szakkör indításának a gondolata, és mikor kezdõdött el a közös
munkátok?
Az órákon észrevettem, hogy a diákok sokat nézelõdnek az interneten,
különféle honlapokat látogatnak meg.
Ekkor tettem fel a kérdést nekik,
hogy szeretnének-e megismerkedni
ezek szerkezetével, elkészítési módjával és azzal, hogy miképpen tudnak
saját weblapokat elkészíteni. Végül
így kezdõdött el… A közös munkánk,
ha jól emlékszem, elõzõ tanév második félévétõl, februártól kezdõdött.
Vegyesen jártak a tanulók, jelentkeztek végzõs diákok, és újak, elsõsök,
akik nagyon érdeklõdõek voltak, akik
szerencsére még most is azok. Idén

Teller-pályázat
Teller Ede (1908-2003) születésének 100. évfordulója alkalmából írta ki pályázatát a
Magyar Nukleáris Társaság,
melyre 16 pályamunka érkezett be.
A pályázat célja az volt, hogy olyan
rendezvényeket szervezzenek a fiatalok, melyeken keresztül Teller Ede
munkásságát minél szélesebb körben megismerjék és megismertessék. Lényeges, hogy a figyelmet a fizika fontosságára irányítsák, hogy
ne csak a kötelezõen elõírt, megtanulandó képletekkel zsúfolt tananyagot, hanem a bennünket körülvevõ világ megismeréséhez vezetõ
utat, a fizikai tudás hasznát és szükségességét belássák.
A felhívás hatására az ESZI-s diákok számtalan fronton szinte tömegmozgalmat indítottak el:
- Visszakeresték Teller Ede paksi látogatásának dokumentumait az újságokban, folyóiratokban.
- Az ESZI és a városi tévé felvételei közt
válogattak.
- Felkutatták és kikérdezték, majd elõadásra hívták azokat, akik találkoztak

Teller Edével (Pónya József, Rósa Géza, Bor Imre, Kováts Balázs és Hamvas
István).
- Kiállítást készítettek az összegyûjtött
anyagokból (errõl már korábban beszámoltunk lapunk hasábjain), amit
nemcsak a diákok nézhettek meg, hanem a nagyközönség számára is nyitva állt.
A képen a fizikaszakkörösök
(ugyan hol másutt) a fizikaszertárban,
akik a munka oroszlánrészét vállalták
magukra:

Csapó János oktatástechnikus, Vass
Gábor 11. C, Merkl Balázs 10. C, Nagyné Lakos Mária fizikatanár, Szatmári
Máté 11. C, Csábi Dávid 11. C.
Tevékenységüket egy dolgozatban
foglalták össze, melynek mottójául
Teller Ede egyik gyakran hangoztatott mondását választották: „Félni
csak egy dologtól kell, és az a tudatlanság!”
A neves szakemberekbõl, egyetemi professzorokból álló zsûri úgy értékelte, hogy mindegyik dolgozat na-

gyon színvonalas, ezért készítõik dicséretet érdemelnek.
Az iskola a Paksi Atomerõmû Zrt.
különdíját nyerte el (150 ezer Ft), melyet a fizikaszertár bõvítésére, szemléltetõ eszközökre költhetnek. A díjat ünnepélyes keretek között a Magyar
Nukleáris Társaság 2008. évi ünnepi
közgyûlésén Szabó Béla, az iskola igazgatója és a szakkörösök vehették át.
Különdíjként mindegyik iskola egyegy évre elõfizetést nyert a Fizikai
Szemle szakfolyóiratra.
gyulai

Hasznos tanácsok
Mire figyeljenek a garázs-, hétvégiház-, kert- és üdülőtulajdonosok
Napjainkban a villamosenergia-szolgáltatás komfortérzetünk természetes része, mindenhol, legyen az lakás vagy
életterünk egyéb része. Jelen
tanácsainkat a ritkábban
használt fogyasztási helyekkel kapcsolatban osztjuk meg
Olvasóinkkal, így a téli idõszakban ezekre fokozottan érdemes figyelni.
Ha a vételezõ állandó lakásán kívül
olyan fogyasztási hellyel is rendelkezik, ahol csak ritkán tartózkodik
(például garázs, hétvégi ház, kert,
üdülõ stb.), elõfordulhat, hogy a
számlát késve találja meg, vagy a
kézbesítés sikertelen marad, netán
elvész a számla. Az ilyen esetekben
küldött felszólító levelekkel ugyanez történhet, melynek következtében akár az is bekövetkezhet, hogy

a szolgáltató megszüntetheti az ellátást.
Kérjük a számlát lakáscímre!
Ezek a bosszúságok elkerülhetõk,
ha a vételezõ valamennyi számláját
arra a címre kéri, ahol leggyakrabban tartózkodik. A számlalevél kézbesítési címét készséggel módosítják a szolgáltatók, hiszen az õ érdekük is az, hogy a küldemények célba érjenek, és a vételezõ késedelem
nélkül megfizethesse a szolgáltatás
ellenértékét.
A ritkán használt fogyasztási helyek
esetében célszerû még egy biztonsági
szempontra is figyelni: a tulajdonos
igyekezzen mindent megtenni, hogy
az ingatlanról egy „jóakaró” szomszéd
semmilyen módon ne tudjon jogtalanul villamos energiát vételezni (például egy hosszabbító segítségével, záratlan kültéri csatlakozóból), ugyanis
minden esetben a tulajdonost terheli a
számla.

Célszerû lekapcsolni, bezárni, felírni!
Tartós távollétünk esetén célszerû
minden elektromos berendezést kikapcsolni, vezetékét kihúzni a fali
csatlakozóból, majd a kismegszakítót
is lekapcsolni, továbbá a mérõberendezés („villanyóra”) szekrényét pedig
megfelelõen zárni. Ezenfelül pedig jegyezzük fel a mérõ tényleges záró állását, ugyanis amennyiben a majdani
kiérkezésünkkor a kWh értéke növekedett, akkor bizony valaki rácsatlakozhatott a belsõ hálózatunkra… Az
újbóli kiérkezésünkkor fokozottan ellenõrizzük le, hogy nem történt-e illetéktelen beavatkozás vagy rongálás, a
mérõ, illetve a kismegszakítónál épeke a zárópecsétek („plombák”). Bármilyen gond esetében haladéktalanul értesítsék a területileg illetékes áramszolgáltatót.
Szintén célszerû a mérõállást jól
látható helyen jelezni (amennyiben

ESZInfo
természetesen szeretnénk ezt tovább
folytatni.

Milyen a diákok hozzáállása? Hány
tanuló látogatja rendszeresen a foglalkozásokat?

Kiknek a közremûködésével indulhatott a foglalkozás?

A hozzáállás egyértelmûen pozitív.
Szeretnek együtt dolgozgatni akár
csapatban is egy-egy komolyabb fel-

A szakkör indításának az ötlete
Prokobné Marika, kollégiumi nevelõtanártól származik. Pásztor Katinka
és Vass Bálint hozzájárulásának köszönhetõen pályázaton nyertünk
hozzá számítógépeket. Így nem kell
az „õskori” gépeken szerkesztgetni,
habár azok is viszonylag jók voltak
ehhez a feladathoz. Szerencsére így
sikerült korszerûbb gépekre szert
tenni.

Sikerült minden technikát és eszközt beszerezni a munkátokhoz?
Igen. Ingyenes honlapszerkesztõ
programokat használunk, és ezek mellett az ügyesebb diákok, a forráskódok
világával is megismerkedhetnek, úgyhogy õk nem csak szerkesztõvel kattintgatva csinálnak weblapokat, hanem akár a gombok vagy esetleg a linkek segítségével, mindent kézzel,
mondjuk egy jegyzettömbben meg
tudnak csinálni.

adaton. A kollégiumban 15 és 20 közötti a tanulók száma, ami persze változó, ha például beteg lesz valaki, és
nem tud jönni. Ezen kívül még a suliban is vezetek heti egy órában hasonló szakkört. Az iskolában fõleg paksi-

a mérõ olyan helyen van, hogy az
áramszolgáltató leolvasója nem
tudja ellenõrizni) akkor, amikor
várható a mérõ leolvasása. Amenynyiben a leolvasó bármilyen ok miatt nem tudta a mérõállást leolvasni, önbevallással közölje a vételezõ
szolgáltatója felé a tényleges mérõállást, hogy ne gyûlhessen fel a fogyasztási helyen a fizetendõ elszámoló számla.
Végül szeretnénk minden villamosenergia-vételezõ figyelmét felhívni arra, hogy mind a lakása, mind a ritkán
használt egyéb vételezési helye esetében legkényelmesebb és legpraktikusabb fizetési megoldás a csoportos beszedési megbízással történõ fizetés
(banki folyószámláról). Ilyen esetben
ugyanis elkerülhetõ a határidõn túli
befizetés (így akár egy sajnálatos kikapcsolás is), a kamatdíjak képzõdése,
ugyanis a bankok mindig pontosan
utalnak.
Szoboszlai Endre

ak járnak, velük csak honlap szerkesztéssel foglalkozunk. A kollégista
foglalkozásokra csak a kollégiumban
lakó diákok járnak, akikkel próbáljuk
megszerkeszteni, az ESZI diákszállójának honlapját.

Mennyiben segíti a tanulók továbbtanulását ez a heti egy óra?
Azok a diákok, akik számítástechnika
szakra járnak, már eleve azért jöttek ide,
hogy valamilyen típusú programozással
ismerkedjenek meg. Viszont van olyan
tanítványom is, aki hobbiból szeret foglalkozni ilyen dolgokkal. Szerintem a késõbbi munkájuk során mindenképp
hasznossá fog válni, hogy már érteni fognak a honlap készítéshez.

Mik a távlati terveid a munkátokkal
kapcsolatban?
A kollégium honlapjának megtervezése mellett, kibõvítjük az iskola honlapját egy diákéletrõl szóló résszel is.
Egy kicsit felfrissítjük a mostani linkeket, amit videókkal fogunk színesebbé
tenni. A késõbbiekben lesz majd egy játékos dolog is, amirõl még nem szeretnék beszélni.

Köszönöm szépen, és sok sikert a
terveitek megvalósításához!
P. Ágnes

2009. január

15

Túrák, kirándulások 2009-ben
Az alábbiakban közöljük az ASE Természetjáró Szakosztályának és a Demeter Egyesület 2009. évi programjait.

Június 26-28. VOTT Vác
Július 6-13. Kerékpártúra Veszprém megyében
Július közepe Negyedik Dömötör Gyermek Túratábor
Július 28 - augusztus 2. Erdély, EKE-tábor
Augusztus 8. Éjszakai kerékpártúra
Augusztus 9-15. Vízitúra a Hernádon
Augusztus 29-30. Hétvégi kerékpártúra
Kecelre
Szeptember 5. Villányi-hegység
Szeptember 12. Zselic
Szeptember 14-20. Alföldi kék kerékpáron
Szeptember 24-27. Gömöri-karszt
Október 4. vasárnap Õszi Demeter Gyalogló Nap
Október 17. Pilis
Október 25. vasárnap Szekszárdi-dombság
November 7. Balaton-felvidék
November 21. Alföld, Bács-Kiskun megye
December 5. Mikulás-túra

Január 17-24. Bad Kleinkirchein síelés
Január 24. Disznótor
Február 7. Kikerics túra
Február 16-21. Lackenhof síelés
Február 21. Turista farsang
Március 7. Petõfi kerékpáros emléktúra
Március Ausztria, Hebolm sítúra
Március 14. Vértes
Március 15-19. BAK elõkészítés, Bátaapáti
Március 28. Bakancsos Atom Kupa
Április 4. Villányi-hegység
Április 10-13. Húsvéti túra a Börzsönybe
Április 13-17. Viehhofen síelés
Április 18. Velencei-hegység
Április 19. vasárnap Demeter taggyûlés
Április Egyiptom
Április 25. Kerékpáros teljesítménytúrák
Április 29-május 3. Dél-Dunántúli kéktúra
Május 9. DEMETER 15/30 gyalogos teljesítménytúrák
MÁJUS 16. POK túra Bakony
Május 23. Ormánság
Május 23. Kerékpártúra Paks környékén
Május 29-június 1. Országjárás-Debrecen környéke
Június 6. alföld, Csongrád megye
Június 13-14. Túravezetõi tanfolyam vizsga
Június 20-21. Nyári Bakancsos Kupa és
Szuper Kupa

Gyûjtsd a kilométereket 2009-ben is! A
túrákról, turista eseményekrõl, a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról és a további információkról a honlapunkon az
erõmûves intraneten, illetve interneten a
www.tura.ase.hu és a www.dmtr.hu honlapokon olvashatsz.
Jó túrázást, sok-sok élményt kívánunk
minden túrázónak!
Wollner Pál

Sport 2008 – A Magyar Olimpiai Bizottság kiadványa
Paks és vonzáskörzetének lakossága többször bizonyította sportszeretetét, így bizonyára érdekli olvasóinkat, ha megjelenik egy kiadvány a
könyvesboltokban. Több támogató –
köztük a nemzetközi sikereket is elérõ Atomerõmû SE sportolóinak felkészülését biztosító Paksi Atomerõmû Zrt. – segítségével megjelent a
2008. évi sporteseményeket feldolgozó „Sport 2008” c. kiadvány.
Huszadik alkalommal adta ki a Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB) a sportévkönyvét. A nagy részében a pekingi szereplést és történéseket feldolgozó kötet
most kevesebb magyar sikerrõl adhat
számot, mint a korábbi olimpiai években,
de több fotót tartalmaz e díszes kiadvány.
Az olimpiai szereplés mellett a könyv foglalkozik a 2008-as év jelentõsebb egyéb
magyar sportsikereivel és a labdarúgó
Európa-bajnokság érdekesebb pillanataival. Az ajánlott könyv nem csupán azért
fontos, mert a sportkedvelõk számára
nyújt színvonalas összegzést az elmúlt
esztendõ történéseirõl, de alkalmas arra
is, hogy egy fiatal kezébe kerülve sportolásra sarkallja a belelapozót. „Egy olyan
országban, ahol a gyerekek hetven száza-

Környezetvédelmi
vetélkedõ
Tizenegyedik alkalommal szervezte meg
idén a paksi ÖKO Munkacsoport a „Szeresd, óvd és védd” címû környezetvédelmi vetélkedõjét a felnõttek számára Pakson, a Városi Mûvelõdési Központban november 12-én.
Sorsolással döntöttek az elmúlt esztendõben arról, hogy ki lesz a program
tartalmi részének összeállítója. A szerencse az idén az ESZI csapatának kedvezett, így õk állíthatták össze a vetélkedõ kérdéseit. A vetélkedõ kiemelt témája ebben az évben a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park volt.
Jantnerné Oláh Ilona az ÖKO Munkacsoport vezetõje elmondta, hogy kilenc
csapat nevezett a versenyre. Az elsõ helyezést az I. István Szakképzõ Iskola csapata szerezte meg, második lett a Hétszínvilág, harmadik a Munkácsy utcai
óvoda gárdája, akik a sorsolás alapján a jövõ évi vetélkedõ házigazdái is lesznek.
Woller Pál

léka úgyszólván egyáltalán nem mozog,
ezt az eshetõséget is meg kell becsülni”
– fogalmazott Schmitt Pál, a MOB elnöke.
A 750 oldalas könyv bõségesen tartalmaz olvasni- és látnivalót. A kötet az Alexandra könyvesboltokban kapható, és
7940 forintba kerül.
A Paksi Atomerõmû Zrt. vezetõi számára kiemelten fontos a verseny-, és a
szabadidõsport támogatása. Ennek bizonyítéka, hogy a Társaságunk nevét viselõ sportegyesület, az Atomerõmû SE versenyzõi az elmúlt évben is kiválóan szerepeltek. Lapozgatva a kiadványt, vegyes
érzéssel gondolhatunk arra, hogy Kozmann György a 2004. évi athéni olimpián bronzérmes, majd azt követõen több
Világ-, és Európa-bajnoki címet szerzett
kenusunk a 2008. évi májusi milánói
síkvízi kajak-kenu Európa-bajnokságon
Kolonics Györggyel a C-2 hajók 500 méteres távján ezüstérmet szerzett, majd
párjának, a kétszeres olimpiai bajnok
kenus júliusi tragikus halála után egy ifjú kenussal, Kiss Tamással megpróbálva
a lehetetlent, az augusztusi pekingi olimpia C-2 hajók 1000 méteres távján bejutottak a döntõbe. Gyuriék kenujában lélekben bizonyára ott volt Koló is, így sikerülhetett a csodálatos bronzérem,
amely bizonyára több magyar szurkoló

számára jelentett feledhetetlen élményt,
és néhány boldog könnycseppet. „A magyar kenu-kettes úgy versenyzett, hogy
ha Kolonics György ül hátul, tán akkor
sem alakul másképp a verseny. A két
szemével láthatta a világ, ha addig esetleg nem tudta volna, hogy milyen nagyszerû (sport)ember Kozmann György, és
méltó társa Kiss Tamás” – olvasható a kiadványban. Gyuri! Köszönjük! A szintén

paksi Boros Gergelynek is jól indult a
2008. év: Milánóban, a K-4 hajók 200
méteres távján Európa-bajnoki bronzérmet szerzett. A kajak négyesek ezerméteres selejtezõin drámai csata alakult ki
az olimpia elõtt másfél hónappal. A gyõztes egységet, melyben a paksi fiú is szerepelt, meg kellett bontani a korlátozott
számú ötkarikás kvóták miatt. Gergõ
2008. évi kiváló teljesítménye „csak” arra volt elegendõ, hogy tartalékként utazzon Pekingbe. Az ifjú kajakos változatlanul hisz a kemény munkában, mi pedig
Gergõben!
Az Atomerõmû SE Cselgáncs Szakosztály versenyzõinek, Hangyási László tanítványainak elmúlt évi eredményei közül kiemelkedik Braun Ákos Európa-bajnoki bronzérme, amely szintén nem volt
elegendõ, hogy kvalifikáltatni tudja magát az olimpiai játékokra. Mészáros Anett,
a világ- és Európa-bajnoki bronzérmes
cselgáncsozó hetedik helyen végzett Pekingben. A még szintén ifjú Bor Barna
számára az elsõ olimpiája nem hozta meg
a felnõttek között az áttörést, bár az év végén harmadik alkalommal lett gyõztes a
23 éven aluliak nemzetközi versenyén,
ami az U23-as Európa-bajnokságok történetében egyedülálló teljesítmény.
Sipos László

Atomi-humor-zsák a képzés területén
A humor az atomerőműben is egy kifogyhatatlan zsákból, az atomi-humor-zsákból meríthető. Az itt dolgozóknak több mint harminc éve
különböző szintű képzéseken kell részt venniük. Folytatva a novemberi számban megkezdett „Atomi - humor - morzsák a képzés területéről” c. cikket, érdemes szemezgetni a korabeli történetekből.
Az éjszakai műszakjának ledolgozása után, a
reggel korán kezdődő tanfolyamon ásítozó kollégánkhoz intézte az első kérdését az oktató: –
Elnézést kérek, de most készül elaludni, vagy
most ébredt fel?
A fáradt, de jó eszű hallgató bátran visszakérdezett: – Miért fontos ez a tanár úrnak?
– Már csak a miheztartás végett érdeklődnék,
hogy miként köszöntsem? Jó éjszakát, vagy jó
reggelt?
***
Az egyik tanfolyamon volt egy hallgató, akiről
már kezdetben leolvasható volt, hogy nehezen
érti, és lassan tudja követni a tananyagot. Eljött a vizsga ideje. A leendő kollégánk megkapta a tételt. A vizsgáztató tanárnak a többi tanu-

lóra kellett figyelnie, így az új fiú nyugodtan kidolgozhatta a tételét.
Végre eljött az ő ideje, úgy felelt, mint a vízfolyás, ahogyan a nagykönyvben meg van írva. Ez
az ember vagy megtáltosodott vagy puskázott
– gondolta a tanár, miközben a beszámolót
hallgatva egyre inkább felismerte a jegyzet
mondatait. Külső megfigyelő egy színvonalas
felkészülésre, tökéletes előadásmódra és dicséretes értékelésre gondolhatott volna….
A vizsgáztató tanár a gördülékeny felelet után
még egy egyszerű, a maghasadási folyamat
elemi tulajdonságával kapcsolatos kérdést intézett a hallgatóhoz, majd a végső kérdés már
csak ennyi volt:
– A kettes jó lesz?
***
Az egyik alapvizsgán megkérdezte a tanár a
beiskolázott ifjú kollégát:
– Mi az, kolléga, csak nem hozta zavarba a kérdés?
– Tanár úr, a kérdés az nem, csak a felelet.
***
Az egyik alaptanfolyamon, a hallgatóság előtt
igyekezett mindent beleadni a nyolcórás műszakja után már kellően elfáradt oktatónk:

– Most még egyszer elmagyarázom a maghasadást. Marhára figyeljenek!
Az egyik éber hallgató:
– Arra figyelünk!
***
Egyik oktató kollégánk a táblára rajzolást megszakítva békésen szólt a hallgatóságához:
– Ha a hátul mocorgó kollégák legalább olyan
csöndben lennének, mint középen azok, akik
éppen rejtvényt fejtenek, akkor az elöl ülő kollégák nyugodtabban tudnának relaxálni.
***
– Egy jó előadásnak melyek az alapvető összetevői? – kérdezte egyik kollégánk, a prezentációjak megkezdésekor. A döbbent csend után
folytatta: – Ötven százalékban legyen érthetetlen, hogy higgyék azt, hogy milyen nagyon okos
vagyok. Negyven százalékban törekszem azért
az érthetőségre is, hogy bátran hihessék, hogy
értenek valamit. Legvégül említeném, de nem
utolsósorban, hanem legfontosabbként: tíz
százalékban igyekszem humort is belevinni,
hogy az alvók is felébredjenek!
(Utólag értékelve, kollégánk betartotta az
adott ígéretét, tényleg jó volt!)

Aktuális információk,
évfordulók – január közepétõl február közepéig
Január 16. - Jámbor Pál költő,
író és politikus születésnapja
Pakson e napon született Jámbor Pál
(1821-1897) költő, író, politikus és
igazgató-tanár. Az írói álnevei közül legismertebb az 1843-tól használt Hiador.
Az 1988. október 6-án megalakult Jámbor Pál Társaság javaslatára Paks Város
Önkormányzata és a Paksi Atomerőmű
Zrt. vezetése 1998. március 15-én Jámbor Pál-mellszobrot állíttatott a Szent
István téren.
Január 22. - A magyar kultúra napja
1823. január 22-én született Kölcsey Ferenc szatmárcsekei házában a költő alkotása, a „Hymnus, a Magyar nép zivataros
századaiból”, amely a nemzetünk himnusza lett. A vers születésnapja a magyar
kultúra napja.
Január 29. - 60 éves a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
Az 1900-ban megalakult Magyar Elektrotechnikai Egyesület kebelében a 20-as
évek során létesült Gyengeáram, illetve
Rádiótechnikai Szakosztályokból önállósodva alakult meg a HTE. Önálló jogi személyként 1949. január 29-én került cégbejegyzésre mint Híradástechnikai, Finommechanikai és Optikai Tudományos
Egyesület. Rövidítés a régi, jelenlegi neve:
Hírközlési és Informatikai Tudományos
Egyesület.
Január 31. - Mérnökbál a Műegyetemen
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki
Kamara, a Makadám Mérnök Klub közreműködésével január 31-én rendezi meg a
13. országos mérnökbált a Műegyetem
aulájában és dísztermében.
Február 1. - A Magyar
Köztársaság emléknapja
A köztársasági gondolat is hagyományokkal rendelkezik hazánkban. Annak emlékére, hogy 1946. február 1-jén az Országgyűlés törvényt fogadott el a köztársasági
államformáról, a kormány 2005. július
27-i döntése alapján e nap a Magyar Köztársaság emléknapja.
Február 3. - Labortechnika
kiállítás Budapesten
A Labortechnikai Egyesülés február 3-6.
között a SYMA Sport- és Rendezvényközpont C csarnokában rendezi a megújult
és immáron 11. Labortechnika kiállítást.
Február 6. - A magyar űrkutatás kezdete,
Bay Zoltán Holdradar-kísérlete
Az először 1994-ben megtartott rádiótechnikai napon a szakemberek arra a
bravúrra emlékeztek, hogy Bay Zoltán és
kutatócsoportja 1946. február 6-án a
saját fejlesztésű radarral – a világon akkor egyedülálló eljárással – megmérte a
Föld és a Hold közötti távolságot. Azóta
e napot tekintik a magyar űrkutatás kezdetének.
Február 7. - A föderatív
Európai Unió születésnapja
Az Európai Közösségek tagállamai
1992. február 7-én a hollandiai
Maastrichtban írták alá a föderatív Európa, az Európai Unió alapjait lerakó
szerződést. 1991. december 11-én az
Európai Közösség (EK) 12 országának
vezetője megállapodott az 1957-es római szerződéssel létrehozott és az
1987-es okmánnyal módosított EK helyébe lépő szervezet alapszerződésében és annak később megvalósítandó
gazdasági és pénzügyi uniójában.
Február 14. - Mérnökbál Szekszárdon
A Tolna Megyei Mérnöki Kamara szervezésében február 14-én Szekszárdon, az
Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola aulájában rendezik a hagyományos, immáron
13. megyei mérnökbált.
Sipos László
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Dobogós hely a nukleáris energiaipar
nemzetközi futballtornáján
2008. november végén Korzikára
utazott a paksi atomerõmû munkavállalóinak futballcsapata, hogy
nemzetközi sportmérkõzésen mérettessék meg magukat. Nem mentek
hiába. Harmadik helyet szereztek!
Gratulálunk a játékosoknak!

2009. év jelentõsebb sport
eseményei

A csapat tagjai voltak: Wolf Attila, Erdélyi Péter, Nagy Lajos, Orosz József, Fenyvesi Csaba, Balogh Tibor, Szél Jonatán,
Rácz István, Szabadi Adrián, Pokorni Tamás. Tolmácsként utazott a csoporttal
Apembe William Vital, az Üzemi Tanács
képviseletében a csoportkísérõi feladatot
Oláh József látta el.
Az Atomsport kispályáslabdarúgó-torna a Nukleáris Dolgozók Világtanácsa
(WONUC) szervezésében zajlott. A nukleáris energiaipart átfogó szervezet a nemzetközi érdekvédelem képviselete, a szakmai kapcsolatépítés támogatása és az
atomenergia széles körû megismertetése
mellett célul tûzte a környezetkímélõ, versenyképes nukleáris energiaipar társadalmi elfogadtatásának elõsegítését. A
nemzetközi sportrendezvények mindezek megvalósítását és népszerûsítését
szolgálják.
A Magyarországot képviselõ paksi játékosok korzikai útja az atomerõmû támogatásával és az Üzemi Tanács védnökségével valósult meg.

Az eredményekben gazdag évek után bizakodással fordulhatunk az idei év felé. Nem
fogunk unatkozni 2009-ben sem, világ és
Európa-bajnokságok egész sora szólítja
küzdőtérre a legjobbakat. A sorozatot a
férfi kézilabdázók kezdik januárban, s a
női kézilabdázók fejezik be decemberben.
Július végén randevúznak az úszók és a vízilabdázók. Augusztusban a sportok királynőjének tartott atlétika legjobbjai versengenek. E hónapban rendezik a kajak-kenu,
az öttusa és a cselgáncs világbajnokságát
is. A gazdag programból – a paksi sportolók szemszögéből válogatva – a jelentősebb sporteseményeket havi bontásban
adjuk közre.
Január
16-31. Kézilabda VB, férfiak, Horvátország, 19-25. Műkorcsolya és jégtánc EB,
Helsinki
Február
18-28. téli Universiade, Harbin (Kína)
Március
5-19. Sakk csapat, EB, Budva, 6-8. Fedett
pályás atlétikai EB, Torino, 23-29. Műkorcsolya és jégtánc VB, Los Angeles
Április
24-26. Cselgáncs EB, Tbiliszi, 24. és május 10. között Jégkorong VB, férfiak „A”
csoport, Svájc
Május
23-24. Duatlon EB, Budapest
Június
7-20. Kosárlabda női EB, Lettország, 2530. Öttusa EB, Lipcse, 25-28. Kajak-kenu
EB, Brandenburg
Július
19. és augusztus 2. között Úszó- és vízilabda VB, Róma, 30. és augusztus 6.között
Vitorlázás junior Finn dingi VB, Balatonfüred
Augusztus
12-16. Vitorlázó 420-as és 470-es EB,
Balatonfüred, 13-16. Kajak-kenu VB,
Dartmouth, 13-19. Öttusa VB, London,
15-23. Atlétika VB, Berlin, 18-23. Kettesfogathajtó VB, Kecskemét, 26-30. Cselgáncs VB, Rotterdam
Szeptember
18-20. Evezés EB, Brest
Október
1-8. Vívás VB, Antalya
November
28. és december 13. között Kézilabda VB,
Nők, Kína

A csoport vezetõje, Oláh József tájékoztatása szerint a játékosoknak nem
volt könnyû dolga, és a napokig tartó
borongós, esõs idõ is rosszul érintette
õket. A körmérkõzéses forma miatt hét
meccset játszottak, ami igen fárasztónak bizonyult, és nagy megterhelést rótt
a játékosokra. Megmutatkozott az is,
hogy a paksi fiúknál 10-12 évvel fiata-

Eger belvárosában sétálva elõször a
vármegyeháza csodálatos kovácsoltvas kapui csaltak be az utcáról az
udvarba. Természetesen a Würzburgból jött mester, Fazola Henrik
munkája.
De nocsak, az udvarban egy templom? –
akadt meg a szemem a három kereszten.
Ez a felekezeti börtön a katolikus raboknak, 1764-69-ben épült. A központi elhelyezésû kápolnában a cellákból felláthattak a rabok. Központi fûtés is volt. A rabok foglalkoztatására létesült a közelben
egy selyemgombolyító üzem 1832-ben.
Késõbb az evangélikus rabok számára
emeletet is húztak az épületre, külön kápolnával 1838-39-ben. A XX. század elejéig használták eredeti céljára, majd a levéltár kapta meg. Kiállítóteremnek 1993tól használják.
Heves megye olimpiai sporttörténetét mutatják be. Az újkori olimpiák születésénél magyarok is bábáskodtak. Dr.
Kemény Ferenc, az egri gimnázium
igazgatója többek között a Sorbonneon is tanult. Jól ismerte, barátjának
tudhatta Coubertain bárót, aki meghívta a szabályok kidolgozásához. Egy ideig betöltötte a nemzeti olimpiai bizottság elnöki tisztét. Ilyen hagyományok
köré már könnyû építkezni. Mindig
nagy hagyománya volt Egerben az

A Magyar Olimpiai Bizottság adatbankja
alapján szerkesztette:
Sipos László

Sportmúzeum, Eger

pi buszmegállótól Dunakömlõdre. Dunakömlõdön felmentünk Lussoniumba, ahol
elõkerültek a pezsgõs üvegek, és jólesett
a termoszba töltött forralt bor is az igen
hideg idõben. Itt köszöntöttük egymást a
2009-es év alkalmából.
A túra útvonala Lussoniumból Duna-

A kápolnában vannak kiállítva az
olimpiai fáklyák (Berlin, 1934 óta). Már
a pekingi olimpia fáklyája is ott díszeleg.
Számos serleg, érem, oklevél csillog a
vitrinekben. Itt tudtam meg, hogy az elsõ újkori olimpián Hajós Alfréd ugyan elsõ lett (igyekezett, mert a tengervíz
12 °C volt), mégis ezüstérmet kapott, a
második bronzot, a harmadik oklevelet,
csak késõbb vezették be az arany-, ezüst,
bronzérmeket.

Az úszásnemek szabályrendszerének kialakulása
pl. a mellúszásnál:
• Mell lábtempó, pillangó kéztempó - így
nyert Székely Éva (Helsinki, 1952, 200 mell).
• Ebben az idõben a távot akár víz alatt
is le lehetett úszni (Furukawa: 200 m
mell 5 levegõvel) – de az oxigénhiányos
állapot az agysejtek tömeges pusztulását okozza – megtiltották.

úszásnak és a vívásnak – mindkettõnek volt intézménye. Egy meleg vizû
forrásra (itt már a törökök elõtt a karthauzi néma barátok is fürödtek) épült
az ország elsõ 50 méteres uszodája –
ma is mûködik –, melyet Bárány Géza
tervezett és építtetett 1925-ben. Fia, dr.

Évnyitó túra
2008. január 4-én, vasárnap az ASE
Természetjáró Szakosztálya és a DEMETER Egyesület újévköszöntõ, évnyitó túrát szervezett.
A hideg idõ ellenére közel hatvan fõ, felnõtt és gyerek vett részt 2009 elsõ túráján. Reggel 8-kor volt indulás a lakótele-

labb orosz és kazah játékosok otthon
másodosztályú csapatokban játszanak.
Viszont a paksiaknak sem kellett szégyenkezni, mert mindenki dicsérte õket.
A legszebben, legtechnikásabban játszó, gyönyörû szép gólokat lövõ csapatnak ismerték el õket.
– Nem számítottunk ilyen komoly felkészültségû ellenfelekre – meséli Oláh Jó-

zsef. – Jobb eredményben reménykedtünk. Tavaly szoros játékot játszottunk a
kazahokkal, de akkor egy bírói tévedés
miatt veszítettünk. Most végig bíztunk a
nyerésben, mert a körmérkõzések során
megvertük õket, és az utolsó öt percig 33 volt az eredmény, de a végén õk rúgták
a döntõ gólt. A harmadik helyért való küzdelemben legyõztük a franciákat, és így
a dobogós harmadik helyre jutottunk. A
végeredmény a következõképp alakult: 1.
hely Oroszország, 2. Kazahsztán, 3. Magyarország, 4. Franciaország, 5. Korzika,
6. Olaszország. Jövõre Kazahsztán ad otthont a futballnak.
A futballtorna Ajaccióban – Napóleon
szülõvárosában – zajlott, amitõl nem
messze, Porticcióban, a francia energiaipari szakszervezeteknek egy üdülõjében
szállásolták el az atomerõmû csapatát. A
sport mellett városnézésre is jutott idejük.
Ajacciói kirándulásuk során ellátogattak
Napóleon emlékmûvéhez, és sétáltak a
kertben, a sziklabarlangnál, ahol gyermekkorában Napóleon játszhatott. Tengerparti programjuk keretében pedig egy
világítótornyot tekintettek meg.
Az egy hétig tartó sportjáték alatt újabb
baráti kapcsolatok szövõdtek, hisz adva
volt a lehetõség, hogy a munka mellett
most oldottabb körben találkozzanak a
villamos ipari dolgozók.
Lovásziné Anna

kömlõdön át a Paksi Halászcsárda volt. A
csárdában frissen sült pogácsa, meleg tea
és forralt bor várta az újév elsõ túrázóit.
A hideg idõ ellenére jelentõs létszámban
megjelent túrázók kellemesen elfáradva
töltötték el az újév elsõ túráját.
Wollner Pál

Bárány István európaiként elsõnek
úszta percen belül a 100 métert, s csak
egy másik magyar gyõzte le, az erdélyi
születésû Johnny Weissmüller – mesélték a sportmúzeum tárlatvezetõi felváltva, mivel egyedüli látogatója voltam az intézménynek.

Érdekes része a kiállításnak a formaruhák gyûjteménye. Azt is lehet tudni,
kik viselték azokat. Nemcsak sportolók,
de sportdiplomaták relikviái is a kiállítás részét képezik. Csak a teljesség kedvéért jegyzem meg: sajnos a sakkolimpiákról semmi anyag sincs, pedig többször
volt elsõ helyezett csapatunk (1927,
1928, 1978), de többször voltak dobogósak (8).
gyulai

Ágazati Sportértekezlet
A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány a sport, a sportolás, az egészséges
életmód népszerûsítését és támogatását
tartja tevékenysége céljának. A mindenkori naptári évet megelõzõen a résztvevõ
társaságok sportkoordinátorai és a sportági bizottságok elnökei részvételével
sportértekezletet tart. Ezt az eseményt

2008. december 11-én az ELMÛ sporttelepén tartották.
Kiértékelték az év sporteseményeit,
beszámoltak a vezetõ testületben történt változásokról, aktualizálták az
alapszabály megfelelõ pontjait. Elfogadták a sporttalálkozók ütemezését, helyszíneit és rendezõit.

2009. évi versenynaptár
sportág

rendezõ

helyszín

hét

Idõpont

SÍ
SAKK
TERMÉSZETBARÁT
HORGÁSZ
TENISZ
VÍZI (kajak-kenu)
VITORLÁS
KISPÁLYÁS FOCI*
TEKE
ASZTALITENISZ

Mátrai Erõmû ZRt.
Paksi Atomerõmû ZRt.
MAVIR ZRt.
Bakonyi Erõmû ZRt.
E. ON ZRt.
DÉMÁSZ ZRt.
MVM ZRt.
Vértesi Erõmû ZRt.
Budapesti Erõmû ZRt.
E.ON ZRt.

Tale (Szlovákia)
Paks
Vác

6-7.
19.
26.
30-31.
32.
34-35.
36-38.
39.
40-44.
42.

február 4-8.

Pécs
Szeged
Balatonfüred
Siófok
Tata
Gyõr

július 3-5.
aug. 13-15.
szept 17-20.
szep 11-13.
október

